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1 COORDENAÇÃO - PROFESSORES 
 

1.1 Reunião do Colegiado  

 

Com o intuito de avaliar o último semestre e planejar o primeiro semestre, o 

coordenador do curso, juntamente com os professores reuniram-se no dia 12 de 

janeiro, no campus da Faccat. Na ocasião foram discutidas diversas atividades que 

foram promovidas durante o ano, e também destacaram as novas melhorias da 

faculdade e o centro de eventos no campus que está sendo construído. Já em 12 de 

julho ocorreu a reunião de planejamento para o segundo semestre, que ocorreu 

paralelamente com a Capacitação dos Professores, que tinha como foco o novo método 

de ensino, a metodologia ativa.  

 

1.2  Reunião do NDE – Núcleo Docente Estruturante  

 

O grupo de professores do Curso de Ciências Contábeis, que compõe o Núcleo 

Docente Estruturante, reuniu-se no dia três de maio, na sala dos professores, onde 

foram discutidos diversos assuntos, entre eles a organização de um grupo de estudos, 

relativo a acadêmicos egressos, e de professores.  

 

1.3 Recepção aos Bixos    

 

1.3.1 Recepção aos Bixos 2016/1 

   

Para darmos as boas vindas ao alunos ingressantes na instituição, e no curso, o 

coordenador, professor Sérgio Nikolay, realizou uma recepção em sala de aula, na 

disciplina Contabilidade Introdutória e Teorias da Administração, respectivamente nos 

dias vinte e cinco e vinte e nove de fevereiro, apresentando a eles,  informações 

pertinentes ao curso, bem como a instituição.  
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1.3.2 Recepção aos Bixos 2016/2 

 

No segundo semestre, não foi diferente, realizou-se a recepção dos alunos no 

dia vinte e oito de julho, na sala de aula da disciplina Teoria da Administração, onde 

também apresentamos a funcionalidade da instituição, assim como no curso.  

 

1.4 Coordenador do curso participa da Comissão de Estudos do Ensino 

Superior no Conselho Regional de Contabilidade - CRCRS 

 

Professor Sérgio Antônio Nikolay, é membro da Comissão de Estudos do Ensino 

Superior no Conselho Regional de Contabilidade – CRCRS, desde o ano de 2014, os 

demais integrantes, professores de instituições de ensino, se reúnem mensalmente, na 

sede do Conselho Regional, na cidade de Porto Alegre, com o intuito de identificar 

estratégias para melhorias no ensino superior.  

1.5 Coordenador do curso recebe homenagem  

 

Na ocasião do Encontro Estadual de Professores e Coordenadores de Curso de 

Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, organizado pela Comissão de Estudo do 

Ensino Superior do CRCRS, no dia 26 de setembro, ocorreu a entrega da homenagem 

aos 15 anos de docência no ensino superior ao Coordenado do Curso de Ciências 

Contábeis da Faccat, o professor Sérgio Antônio Nikolay, o evento ocorreu na 

Universidade PUC, na Cidade de Porto Alegre.  
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1.6 Curso de Ciências Contábeis presente no NAF 

 

No dia 05 de outubro, na Faculdade Integrada São Judas Tadeu, na cidade de 

Porto Alegre, ocorreu o 3º Encontro Regional Dos Núcleos de Apoio Fiscal – NAF, na 

oportunidade foram expostos as novas ferramentas de uso do NAF, que está disponível 

para uso das faculdades, com gerenciamento da Receita Federal.  
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2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 
 
2.1 Acadêmicos da Teoria à Prática  
 

Atendendo a grade curricular do curso, no primeiro semestre de cada ano letivo é 

ofertado a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. Foi o momento de os alunos 

colocarem em prática o que no decorrer do curso aprenderam na teoria. Os trabalhos 

realizados culminaram nos seguintes resultados: 

 198 declarações de Imposto de Renda – Pessoa Física – IRPF; 

 08 palestras efetuadas pelos próprios estagiários a diversas turmas de 

alunos dos cursos: de Psicologia, Administração, Ciências Contábeis e 

Comunicação Social; 

 Organização do Encontro dos alunos do curso de Ciências Contábeis. 

 

2.2  Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF  

                                              

Nos meses de março e abril, todas as segundas-feiras, na sala C 104, os 

acadêmicos do curso realizaram orientação e efetuaram e transmitiram 198 (cento e 

noventa e oito) declarações do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF à Receita 

Federal do Brasil - RFB, atendendo aos acadêmicos e a comunidade em geral, fato que 

oportunizou o grande aprendizado aos alunos estagiários. 

    

2.3 Palestras dos Estagiários  

 

 
Os alunos além de colocarem em prática seus conhecimentos, fizeram uso da 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, onde realizaram palestras, disseminando 

informações e orientações e conhecimento, como relacionado abaixo: 

 



    

___________________________________________________________________________8 

 

Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

Data Palestra Alunos Professor Turma Curso

17/05/16 Portal da Transparência Kelly e Luana Profª  Dilani Economia I
Administração e 

Contábeis

17/05/16 Finanças em Tempo de Crise
Ramires - Cristina - 

Vanessa

Profª  

Claudecir
Sociologia Diversos Cursos

17/05/16 Abertura de Empresas Carla e Débora Profª Marley Adm. Da Comunicação Comunicação

17/05/16 Abertura de Empresas Carla e Débora Profª Beatriz Fundamentos de Gestão de Pessoas
Administração e 

Contábeis

25/05/16 Abertura de Empresas Carla e Débora Profª Beatriz Organização, Sistem,as e Métodos Administração

25/05/16 Portal da Transparência Kelly e Luana
Prof. Lauri 

Fries
Instrumentos Societários Contábeis

27/05/16 Aguá é Vida Nadir e Dalila
Prof.  Felipe 

Leão
Gestão Ambiental

Administração e 

Contábeis

31/05/16 Empregado Doméstico Rafael e Simone
Profª Vivian 

Lago
Psicologia Jurídica Psicologia

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - FACCAT

Palestras realizadas pelos Alunos

 

Os resultados foram extremamente promissores, com ótimas avaliações dos 

professores e alunos ouvintes. 
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2.4  Confraternização do Encontro de Contábeis 
 

Os alunos tem como atividade na disciplina de estágio, realizar a organização do 

Encontro de contábeis, evento que ocorre anualmente. Nesse ano, realizam uma 

confraternização no espaço Food Track, servindo entrevero, o qual foi vendido no valor 

de R$ 12,00, com distribuição de brindes. Na oportunidade foi também apresentado a 

nova representante do curso, Camila Letícia Fritzen Faotto. O evento contou com a 

presença de acadêmicos e alunos egressos do curso.  
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3 ATIVIDADES DO CURSO 

 

3.1  Aula Magna  

 

A aula magna do curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas de 

Taquara (Faccat), realizada dia 4 de maio, à noite, no auditório do campus, foi focada 

especificamente na prestação de contas dos valores oriundos da destinação dos 6% e 

3% do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), repassados ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) e revertidos em benefício de entidades 

assistenciais do município. 

O evento teve a presença do coordenador do curso de Ciências Contábeis da 

Faccat, Sérgio Nikolay; do auditor da Receita Federal, Roberto Belini; do diretor do Lar 

Padilha, Fernando Vieira dos Santos; do presidente da APAE de Taquara, Claudionir 

Rocha de Mattos; e da tesoureira do Comdica de Taquara, Elania Maria Zine. 

Os valores estimados de arrecadação em 2015, pelo Comdica, chegam a R$ 

130.000,00 para repasse às entidades beneficiadas. 

 A campanha é de caráter permanente e qualquer pessoa pode contribuir, 

mediante destinação do IRPF para essa finalidade. 
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3.2  Desafio Cultural  

 

No ano de 2016 ocorreu a nona edição do Desafio Cultural. Esse projeto que o 

curso desenvolve, tem como objetivo a interdisciplinaridade, ou seja, os participantes do 

projeto devem responder questões pertinentes ao curso, das disciplinas como: 

auditoria, cálculos atuariais, contabilidade (várias), custos, estatística, ética, legislação, 

matemática financeira, orçamento, perícia e português. As questões são elaboradas e 

corrigidas pelos professores de cada disciplina do curso.  Os três grupos que tem o 

maior número de acerto, são premiados com disciplinas do curso.   

O quadro a seguir explicita os dados dos vencedores. E em seguida as 

respectivas fotos. 

 

Resultado
% de 

Acertos
Pontuação Vencedores Localidades

Quant. 

Disciplinas  

cursadas

Laisla Moniane dos Passos Rolante 38

Thassia Laiza dos Reis Rolante 30

Ana Paula Coelho Brocker Taquara 44

Jéssica Konrath Dias Taquara 36

Camila Paola Gil Monteiro Campo Bom 37

Ramires Dörr Flesch Taquara 43

Luis Adriano dos Santos Pires São Francisco de Paula 23

Dinara Regina Fleck Rolante 30

Jessica Caroline Prass Taquara 33

82%2º Lugar

3º Lugar 80%        129,50 

1º Lugar 84%        136,34 

       134,84 
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1º lugar 

 

 

 

2º Lugar  

      



    

___________________________________________________________________________13 

 

Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

 

3º lugar 

       

 

3.3 Semana Acadêmica 

     

 Entres os dias 21 e 23 de setembro de 2016, ocorreu XVII Semana Acadêmica 

dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis, sendo o primeiro dia apresentação 

dos trabalhos de conclusão do ano anterior, sendo eles: Daniel dos Passos Trombetta, 

sobre “A filosofia e sociologia aplicadas às Ciências Contábeis, orientado pelo professor 

Luís Carlos Trombetta; Hudison Charles Gonçalves, sobre “A inconstitucionalidade da 

inclusão do ICMS na base de cálculo do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS 

para empresas optantes pelo regime de tributação com base no lucro presumido”, com 

orientação de Luís Antônio Licks Missel Machado; e Cristina Schefer Rolim, com o tema 

“Contabilometria: A aplicabilidade dos métodos quantitativos no processo de gestão em 

uma empresa de transporte rodoviário de cargas da cidade de Igrejinha/RS e análise do 

conhecimento dos colaboradores sobre o assunto”, orientado pelo professor Paulo  
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Eduardo Rosselli Wunsch. Já no dia 23 de setembro, às 19h30min, ocorreu a 

apresentado de um case “Sucesso e Superação” com o empresário Carlos Wolke, 

diretor da Pináculo, em Taquara. Na ocasião também ocorreu o lançamento do vídeo 

da campanha do “Imposto de Solidariedade” 2016 e do sistema de arrecadação do 

Imposto de Renda para as entidades sociais. Este encontro foi uma homenagem ao Dia 

do Contador, que transcorreu em 22 de setembro. 

 

3.4   Encontro dos alunos do curso de Ciências Contábeis 

 

  O XI Encontro dos Alunos do Cursos de Ciências Contábeis e o XII Encontro das 

Escolas de Ensino Médio da Região aconteceu no dia 7 de junho de 2016, às 

19h30min, no auditório do campus das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), 

teve como palestrante o contador Lisandro Reis, que abordou um case relacionado à 

sua carreira profissional. 

Na palestra contou com a participação dos acadêmicos da Faccat e de alunos 

das escolas da região, como o Cimol e Instituto Adventista Cruzeiro do Sul de Taquara, 

e a Escola Estadual de Ensino Médio Danton Corrêa, de Canela. 

Na quinta-feira, dia 9 de junho de 2016, ocorreu a confraternização dos alunos 

do curso de Ciências Contábeis e a posse da nova representante dos acadêmicos, 
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além da divulgação dos vencedores do IX Desafio Cultural, às 20 horas, na 

“Gourmeteria Quem te viu Quem te vê”, no campus, onde foi servido um entrevero (R$ 

12,00), com direito a sorteio de brindes. 

 

       

EXPOSIÇÃO – Paralelamente ao evento, aconteceu a exposição sobre a História 

do Imposto de Renda, da Receita Federal, no terceiro piso do prédio administrativo da 

Faccat, que pode ser assistida entre os dias 07 a 10 de junho de 2016. 
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3.5 Oficinas e Cursos 

 

3.5.1 Oficina: Calculando Imposto de Renda - Pessoa Física 

 

Data: 12/03/2016 

Nº de alunos participantes: 33 alunos 

Professor ministrante: Lauri Natalício Fries   

3.5.2 Oficina: Matemática Financeira com o uso da Calculadora HP 12C 

 

Data: 02/04/2016 

Nº de alunos participantes: 27 alunos 

Professor ministrante: Claudio Kaiser   

3.5.3 Curso: Perícia Contábil 

 

Data: 06/05/2016 à 24/06/2016 

Nº de alunos participantes: 18 alunos 

Professor ministrante: Sócrates Sarantopoulos 

3.5.4 Oficina: Matemática Financeira com uso da calculadora HP12c  

 

Data:  26/08/2016 

Nº de alunos participantes: 40 alunos 

Professor ministrante: Prof. Claudio Kaiser 

3.5.6 Curso: Perícia Trabalhista  

 

Data: 03 a 19/09/2016 

Nº de alunos participantes: 23 alunos 

Professor ministrante: Profª. Cláudia Safar Laranja Marranghello 
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3.6  Mostra de Iniciação Científica 

 

3.6.1 Apresentação Oral 

 

Dando evidência e incentivo a pesquisa, alunos do Curso de Ciências Contábeis, 

apresentaram de forma brilhante seus artigos na Mostra de Iniciação Científica, no dia 

18 de outubro de 2016, no auditório do campus, como segue: 

 

 O aluno Rafael Nikolay, com orientação do professor Fernando Neves o 

tema: “Contabilidade Gerencial como base à controladoria”; 

 

 A aluna Daniela Gulart Bender, orientada pelo professor Sr. Aílson José 

Vier, com o tema “Controles internos na empresa brasileira de correios e 

telégrafos”; 

        
 

 O aluno  Douglas Fabris Kramer, orientada pelo profissional Francisco 

José Ecker, com o tema Impairment test: estudo de caso de uma indústria 

moveleira localizada na cidade de Gramado/RS. 

 

 A aluna Kelly Carina da Silva, orientada pelo professor Wilson Medeiros 

Rodrigues, com o tema Transparência na gestão pública x acesso às 

informações, no Vale do Paranhana.  
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3.6.2  Apresentação Pôster 

 

Já no dia 20 de outubro, os trabalhos selecionados para apresentação em 

pôster, foram expostos no saguão entre os blocos B e C, onde os alunos puderam 

entender e desfrutar dos artigos desenvolvidos. Os autores ficaram a disposição para 

apresentação e explicação dos trabalhos. 
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3.7 Palestra – Controles Internos  

 

No dia 25 de outubro, os professores Ailson José Vier e a professora Letícia 

Tessann, promoveram uma palestra para seus alunos da duas turmas da disciplina de 

Contabilidade Gerencial e Controladoria, na ocasião, as palestrantes Mariana Muslera, 

Aline Prado,  da empresa ThyssenKrupp Elevadores da cidade de Guaíba, proferiram o 

assunto Controle Interno utilizado na empresa.  
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3.8 Visita Técnica - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

 

Acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, fizeram uma visita técnica, dia 11 

de maio de 2016, ao Tribunal de Contas do Estado. O grupo de 23 alunos foi 

acompanhado do professor Wilson Medeiros, da disciplina de Auditoria Governamental. 

No tribunal, eles assistiram a uma plenária de julgamento e depois a uma palestra 

sobre as funções exercidas pelo órgão. 
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3.9 Encontro Estadual dos Estudantes de Ciências Contábeis do Rio Grande do 
Sul 

 

No dia 19 de novembro, na cidade de Lajeado, na Universidade Univates, 

ocorreu o Encontro Estadual dos Estudantes de Ciências Contábeis, organizado pelo 

CRCRS, 15 alunos participaram do evento, sendo avaliado como excelente.  

 

 

 

 
 

 

 

3.10  Conexão Faccat 

 

O evento que reuniu em torno de 3.500 alunos das escolas da região, o 

tradicional “Conexão FACCAT”, aconteceu nos dias 27 e 28 de setembro. O Curso de 

Contábeis recepcionou os alunos no seu estande, oportunizando aos mesmos uma mini 

palestras, realizada em uma sala de aula, com a exposição de um escritório contábil. 

 Na ocasião, como realizado nos anos anteriores, realizou-se o concurso da 
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melhor frase, que respondia: Por que escolher o curso de Ciências Contábeis da 

Faccat? A aluna Emily Carolina Muller, respondeu: “Porque é um ótimo curso e a 

Faccat é a porta para um mercado de trabalho promissor”. A vencedora recebeu R$ 

100,00. O coordenador do Curso, professor Sérgio Antonio Nikolay, foi até a escola de 

Ensino Médio de Araricá, e efetuou a entrega da premiação, na presença do diretor e 

professor da escola.  
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3.10 Oportunidades de emprego 

 

No decorrer do ano, a coordenação do curso, intermediou xx (xxxx) vagas de 

emprego, disponibilizadas nas empresas do Vale do Paranhana, oportunizando aos 

alunos obterem um crescimento profissional. 

 

4 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 

4.1 Pré-Qualificações 

 

Entre os dias 26 de agosto a 24 de setembro, na sala E 201, realizaram-se as 

pré-qualificações dos alunos concluintes do Curso de Ciências Contábeis, onde 

professores e profissionais da área avaliaram os trabalhos científicos. 
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4.2   Bancas finais 

  

 No dia 12 e 13 de dezembro, realizaram a coroação da sua graduação, com a 

apresentação final do seu trabalho de conclusão de curso – TCC, onde professores e 

profissionais renomados examinaram respectivos Artigos científicos. Após as bancas, 

ocorreu o lançamento da Livro Colóquio, sendo que o artigo publicado foi do aluno 

Daniel Trombetta, que concluiu o curso ano anterior.  
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5 PROJETOS SOCIAIS 

 

A coordenação do Curso de Ciências Contábeis além da preocupação com a 

constante busca da qualidade e pelo correto repasse do conhecimento aos alunos, 

procura também aderir a ações e projetos sociais mediante incentivos e instigações 

aos professores do curso, ao longo dos anos. 

5.1 Orçamento Básico Familiar 

 

Alunos do Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas de Taquara 

– FACCAT,  participaram ativamente do evento Celebrai89, promovido pela Rádio 

Evangélica de Igrejinha, no dia 19/03/2016, no horário das 9h às 12h, na oportunidade 

alunos auxiliaram 46 pessoas da comunidade sobre orçamento básico familiar. 
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5.2  Orçamento Básico Familiar – Campo Bom  

 

O curso de Ciências Contábeis, com a presença de alunos do curso e o 

coordenador do curso, professor Sérgio Antonio Nikolay, participaram da 15.ª Festa da 

Vida, organizada pela prefeitura de Campo Bom, dia 2 de abril de 2016, no Parque 

Municipal da Integração Arno Kunz. O evento ocorreu no horário das 9 às 15 horas com 

várias opções de serviços e atividades gratuitas para a comunidade. O curso ofereceu 

aos visitantes, a orientação básica familiar, na ocasião foram contempladas 96 

pessoas. 
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5.3 Campanha alimentação – LAR PADILHA  

 
Alunos do Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas de Taquara, 

com auxílio do professor Wilson Rodrigues Medeiros, da disciplina de Auditoria 

Governamental e apoio da Coordenação do Curso, realizaram uma campanha de 

produtos de higiene, de limpeza e alimentos para o Lar Padilha, da cidade de 

Taquara/RS, onde arrecadaram uma quantidade significativa de mantimentos para o 

lar. No sábado pela manhã, 18 de junho de 2016, realizaram a entrega, levaram 

também cachorro quente e refrigerante para as crianças. 
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5.4 Campanha INEVAN – Três Coroas 

 

Com o espirito de solidariedade os alunos das duas turmas disciplina de 

Contabilidade Gerencial e Controladoria, ministrada pelos professores Ailson José Vier 

e Letícia Tessmann, realizaram uma campanha de material de higiene pessoal e 

limpeza.  No dia 24 de outubro de 2016, fizeram a entrega, com a presença de alguns 

alunos e a representante da entidade INEVAN, que abriga 19 adolescentes na cidade 

de Três Coroas.  

 

 

 
 

 

5.5 Orientação Financeira – SENAI Igrejinha 

 

Com o intuito da instituição de estar sempre interligada a comunidade, através de 

projetos educacionais, o curso de Ciências Contábeis se fez presente no SENAI da 

cidade de Igrejinha, realizando palestra com o tema, Orçamento Básico Pessoal e 

Familiar, onde na oportunidade foram expostas várias dicas. Na oportunidade 220 

alunos prestigiaram, sendo eles divididos em 09 turmas, para melhor aprendizado.  
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5.6 Lixo Eletrônico 

 

Anualmente realiza-se a campanha de coleta do lixo eletrônico, este ano não foi 

diferente, nos meses de novembro e dezembro foram arrecadados em torno de 500 kg 

de: computadores, cpu’s, telefones, televisores, e equipamentos eletrônicos em geral. 



    

___________________________________________________________________________33 

 

Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

Os alunos da instituição, bem como a comunidade em geral, participaram 

ativamente na coleta do lixo eletrônico. Os materiais foram coletados e destinados à 

Cooperativa Coopel da cidade de Taquara/RS, para o correto destino de reciclagem. 

 

 

 

5.7 Entrevista na rádio Taquara – Destino IR 

 

O Curso de Ciências Contábeis representado pelo professor coordenador do 

Curso, Sérgio Antonio Nikolay, juntamente com o Auditor da Receita Federal, Sr. 

Roberto Bellini, participaram do Programa 1.490, da Rádio Taquara, divulgando e 

informando a Campanha do Destinação dos 6% IRPF, onde o contribuinte pode 

destinar até 6% do valor Imposto de Renda Devido. A entrevista aconteceu no dia 08 de 

dezembro.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A coordenação do Curso de Ciências Contábeis preocupada constantemente com 

a melhor qualidade de ensino, viga mestre da instituição, entende que apesar da acirrada 

concorrência educacional, conseguiu manter a fidelização dos alunos com o curso e com 

a instituição “FACCAT”. 

Salientando a continuidade das ações e projetos sociais, fatos que ratificam a 

dedicação e comprometimento da coordenação e do curso com o despertar social do 

aluno com a realidade da sociedade, aliado a direcionar aos acadêmicos de pensar e 

repensar como “ser humano”, o qual pode dedicar parte do seu tempo e de sua vida ao 

bem-estar do próximo e da sociedade. 

Portanto, o trabalho é continuo e permanente. 

 

 


