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1 COORDENAÇÃO - PROFESSORES 
 

1.1 Reunião do Colegiado  

 

No decorrer do ano de 2018, com o intuito de planejar as avaliações e projetar 

melhorias para o curso, ocorreram três reuniões, nos dias vinte de fevereiro, dezoito de 

agosto e oito de dezembro, as quais tiveram grande participação dos professores do 

curso. 

 

1.2 Reunião do NDE – Núcleo Docente Estruturante  

 

Durante o ano, devido à grande demanda do núcleo, ocorreram reuniões mensais, 

com planejamento focado no Projeto Pedagógico no Curso, incluindo a nova grade 

curricular. O grupo de professores foi composto pelos professores Sérgio Antônio 

Nikolay, Kélim Bernardes Sprenger, Roberto Morais, Paulo Roberto de Aguiar Von 

Mengden, João Carlos Bugs e Querte Teresinha Conzi Mehlecke. 

 

1.3 Visitas nas escolas – Divulgação do curso 

 

O coordenador do curso, professor Sérgio Nikolay, nos dias 07 e 08 de 

novembro, realizou visitas às escolas, com o objetivo de divulgar o curso e o vestibular. 

Foram visitadas 5 escolas, sendo elas: CIEP Profª Nena de Sapiranga – Inst. Coronel 

Genuíno Sampaio, de Sapiranga; E.E. Fernando Ferrari, de Campo Bom – E.E. 

Berthalina Kirsch e Inst. Olívia Lahn Hirt, de Igrejinha; um total de 17 turmas. Na 

oportunidade, os alunos do curso Samuel Sperb, Daiana Brodbeck e Fernando Both 

acompanharam o coordenador, os quais realizaram brilhantes exposições. 
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1.4 Posse - Associação dos Contabilistas  

 

O coordenador do curso, professor Sérgio Antônio Nikolay, participou, no dia 16 

de agosto, na cidade de Canela/RS, da posse da nova diretoria da Associação dos 

Contabilistas da Região das Hortênsias, que ocupará o mandato no período de 

2018/2019.  
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1.5 Encontro de Coordenadores e Professores – CRCRS – Porto Alegre 

 

No dia 12 de novembro, na cidade de Porto Alegre, na UFRGS, ocorreu o 

Encontro Estadual de Coordenadores e Professores dos Cursos de Ciências Contábeis 

do RS, organizado pela comissão de Estudos de Acompanhamento da Área do Ensino 

Superior, do Conselho Regional de Contabilidade – CRCRS. Na oportunidade, o 

coordenador do curso, professor Sérgio Antônio Nikolay, e a professora Kélim Sprenger 

prestigiam o evento, o qual tinha como tema “O professor de Ciências Contábeis como 

agente de mudança”. 
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1.5 Confraria do Conhecimento 

 

No mês de agosto de 2018, criou-se a confraria do conhecimento, integrada por 

profissionais egressos do curso juntamente com professores do curso, utilizada por 

meio de um grupo na ferramenta de comunicação whatssap, que possui o intituito de 

agregarmos e compartilharmos o aprendizado e o conhecimento entre profissionais e 

professores da área contábil. No grupo tratam-se apenas assuntos pertinentes a 

contabilidade, sem ideologias políticas e sem brincadeiras, é a seriedade e o 

comprometimento da troca mútua do saber.  

 

1.6 Congresso Internacional de responsabilidade Social Universitária 

  

Entre os dias 23 e 25 de maio, o coordenador do curso, Professor Sérgio Antonio 

Nikolay, participou do Congresso Internacional de Responsabilidade Social Universitária 

– Gestão e Conhecimento para a Transformação da Sociedade, na Faculdades 

Integradas de Taquara em parceria com Unión de Responsabilidad Social Universitária 

Latinoamericana (URSULA),  onde apresentou trabalho por meio de pôster, intitulado 

Campanha destinação do Imposto de Renda, projeto desenvolvido pela coordenação 

do curso.   
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2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

2.1 Da teoria à prática  

 

No primeiro semestre de cada ano letivo, é ofertado o componente obrigatório 

Estágio Curricular Supervisionado. Sempre é o momento de os alunos colocarem em 

prática o que aprenderam na teoria, no decorrer do curso. Os trabalhos realizados 

culminaram nos seguintes resultados: 

 

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

 06 palestras efetuadas pelos próprios estagiários para diversas turmas de 

alunos dos cursos de: Comunicação Social, Administração e Ciências 

Contábeis; 

 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 terças-feiras, na sala C 104, os 

acadêmicos do curso realizaram orientações, elaborações e transmissões de duzentos 
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e vinte e duas (222) declarações do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF à Receita 

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

oportunizou o grande aprendizado aos alunos estagiários, bem como satisfação aos 

beneficiários. 

 

                       

 

2.3 Palestras dos Estagiários  

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

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, com a realização de palestras, 

disseminando informações, orientações e conhecimento à comunidade acadêmica, 

como segue: 

Acadêmicos Assunto Dias Horário Curso Disciplina Professor

Jéssica Pillotti

Rafael Godinho 

Augusto Petzinger Junior

Daiana Moretti 

Nadia Peters

Rosangela Klein

Talini S´antana

Simone Kronitzki 

Tauana da Rosa 

Tamara Kern

Stefania Mairesse

Jéssica Pillotti

Rafael Godinho 

Augusto Petzinger Junior

Alan Rocha

Suélenn Braga Muniz
Etíca profissional 14 de maio 19h 40min Adm e Contábeis

Contabilidade 

Introdutória
Prof. Ailson Vier

Abertura de Empresa 14 de maio 19h40min Comunicação
Administração da 

Comunicação
Profª Vera Corea

21h10min Comunicação
Administração da 

Comunicação

Profª Marley 

Rodrigues

Comunicação
Administração da 

Comunicação

Profª Marley 

Rodrigues

Prof. Dorneles Sita 

Fagundes

Bitcoin - Moeda Virtual 08 de maio 19h40min Adm e Contábeis
Realidade Brasileira e 

Cidadania

Prof. Paulo Roberto 

von Mendgen

08 de maio 19h40min Adm e Contábeis Tópicos Especiais

Finanças Pessoais

Abertura de Empresa

Abertura de Empresa 09 de maio 19h 40min

09 de maio 

 

Os resultados foram extremamente promissores, com ótimas avaliações dos 

professores e alunos ouvintes. 

 



    

___________________________________________________________________________10 

 

Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

  

     

2.4 Confraternização do Encontro de Contábeis 

 

Os alunos têm como atividade, no componente curricular Estágio, realizar a 

organização do Encontro de Contábeis, evento que ocorre anualmente. O objetivo 

maior do componente é oportunizar aos alunos o desempenho da atividade de 

liderança, organização, logística, financeiro, custo, planejamento, entre outros quesitos 

necessários à realização do evento.  

Em 2018, o evento ocorreu no saguão do Centro de Eventos da Faccat, no dia 

21 de junho, alusivo ao Resultado do Desafio Cultural, onde foi ofertado aos 

participantes cachorro quente diferenciado, acompanhado de refrigerante, no valor de 

R$ 15,00, bem como ocorreram distribuição de brindes e sorteio.  
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3 ATIVIDADES DO CURSO 

3.1 Aula Magna  

 

a) Imposto de Renda que ajuda entidades 

Uma das alternativas para fazer a diferença na vida de uma ou de várias 

pessoas é se tornar um destinador do Imposto de Renda. Esse simples gesto já ajudou 

centenas de crianças e jovens do Vale do Paranhana e, no dia 3 de maio de 2018, 

durante a aula magna do curso de Ciências Contábeis, representantes do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) de Taquara, da Apae 

taquarense, do projeto AABB Comunidade, do Lar Padilha e do Instituto Evangélico de 

Amparo (Inevam) de Três Coroas prestaram contas dos valores que receberam com a 

destinação dos 6% e 3% do Imposto de Renda (2017/2018). A prestação de contas 

ocorreu no auditório do Centro Administrativo da Faccat e também contou com a 

participação de acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, além do Diretor-Geral da 
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Faccat, Delmar Backes, do Vice-Diretor Adm. Financeiro e coordenador do curso de 

Ciências Contábeis da Faccat, Sérgio Nikolay, e do auditor da Receita Federal, Roberto 

Belini. 

 

b) Engajamento e trabalho em conjunto 

 

Na ocasião, cada entidade apresentou as atividades e projetos que 

desenvolveram em 2017 e no começo de 2018, com a ajuda dos valores que 

receberam do repasse do Imposto de Renda. “Essa é uma ação que não custa nada. 

Não se doa dinheiro, apenas se destina o valor do Imposto de Renda, que fica na 

região, e ajuda as entidades daqui. Para ter sucesso nessa ação, é necessário ter 

engajamento e trabalho em conjunto”, ressalta o vice-diretor Adm. Financeiro e 

coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faccat, Sérgio Nikolay. Já o diretor-

geral da Faccat, Delmar Backes, comenta que é preciso, cada vez mais, ser um agente 

transformador. “Temos que ter consciência e doar às entidades da região, a qual é uma 

das mais pobres do Estado.  Esse movimento da destinação do Imposto de Renda é 

fundamental para atender às grandes necessidades das entidades, que atendem 

crianças e jovens com as mais difíceis realidades”, salienta Backes. 

 

 

3.2 Desafio Cultural  

 

No ano de 2018, ocorreu a décima edição do Desafio Cultural. Esse projeto que 

o curso desenvolve tem como objetivo a interdisciplinaridade, isto é, os participantes do 

projeto devem responder questões de diversas áreas da contabilidade e disciplinas 
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correlatas, 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 tiveram o maior número de acerto foram premiados com disciplinas do 

curso. 

A divulgação dos resultados ocorreu no dia 08 de julho, juntamente com a 

confraternização do Encontro dos Alunos de Ciências Contábeis.   

O quadro a seguir explicita os dados dos vencedores. Em seguida, as 

respectivas fotos. 

 

Premiação: 

1º Lugar: certificado + 6 mensalidades de uma disciplina (corresponde a uma 

disciplina). 

2º Lugar: certificado + 3 mensalidades de uma disciplina (corresponde a 1/2 de 

uma disciplina). 

3º Lugar: certificado + 2 mensalidades de uma disciplina (corresponde a 1/3 de 

uma disciplina). 

1º lugar 
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2º Lugar 

 

      

3º lugar 

                  

               

 3.3 Encontro de alunos de Ciências Contábeis 

 

 

Entre os dias 18 e 22 de junho, ocorreu no campus da Faccat o XIII Encontro de 

Alunos de Ciências Contábeis e do XIV Encontro das Escolas de Ensino Médio da 

Região. 
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Na quarta-feira, dia 20, ocorreu a palestra proferida pelo contador Roberto Carlos 

Hahn, o qual explanou sua trajetória profissional e enfatizou que “Sucesso é ter metas e 

ir alcançando, é preciso entender realmente aquilo que se está fazendo, é preciso 

determinação e muito esforço para alcançar uma meta, é preciso estudar”.  

Com a realização dos eventos de forma simultânea, a Escola de Ensino Técnico 

Unipacs, da cidade de Taquara/RS, participou ativamente da palestra. Na oportunidade, 

o professor Delmar Backes, Diretor-Geral da Instituição, ressaltou: “Buscamos 

qualidade de vida no mundo acadêmico e no mercado de trabalho. O sucesso também 

vem com estudo, determinação, dedicação e foco”. Após a palestra, foram acolhidos 

com um coquetel e houve distribuição de brindes institucionais.  

Na quinta-feira, dia 21, ocorreu a confraternização dos alunos do Curso de 

Ciências Contábeis, juntamente com o resultado do Desafio Cultural.  
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Exposições 

 

Integrando a programação do XIII Encontro de Alunos de Ciências Contábeis e 

do XIV Encontro das Escolas de Ensino Médio da Região, ocorreu, no saguão do 

Centro de Eventos, exposições de móveis e máquinas de escritório, da história da 

Receita Federal do Brasil, bem como da história do Imposto de Renda, sendo 

prestigiadas por alunos da Instituição e, também, por profissionais da Receita Federal 

da cidade de Novo Hamburgo/RS. 
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3.4 Oficinas e cursos 

3.4.1 Oficina: Calculando Imposto de Renda - Pessoa Física 

 

Data: 10/03/2018 

Nº de alunos participantes: 33 alunos 

Professor ministrante: Lauri Natalício Fries   

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

 

Data: 24/03/2018 

Nº de alunos participantes: 28 alunos 

Professor ministrante: Claudio Kaiser   

 

3.4.3 Oficina: Fluxo de Caixa – Ferramenta de Gestão Financeira 

 

Data: 07/04/2018 

Nº de alunos participantes: 17 alunos 

Professor ministrante: Sérgio Antônio Nikolay   

3.4.4 Curso: Desenvolvimento Gerencial 

 

Data:  10/08 a 29/09/2018 

Nº de alunos participantes: 22 alunos 

Professores ministrantes: diversos professores da FACCAT 

Nota: o curso foi promovido e realizado em conjunto com o Curso de 

Administração. 

3.4.5 Curso Preparatório para o Exame de Suficiência  

 

Data: 02 e 09/06/2018 

Nº de alunos participantes: 06 alunos 
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Professor ministrante: Prof. Oscar Scherer 

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

 

Data: 25/08/2018 

Nº de alunos participantes: 17 alunos 

Professor ministrante: Claudio Kaiser   

 

3.5  Mostra de Iniciação Científica 

 

3.5.1 Apresentação Oral 

 

Dando evidência e incentivo à pesquisa, os alunos do Curso de Ciências 

Contábeis apresentaram de forma brilhante seus artigos na Mostra de Iniciação 

Científica, no dia 19 de setembro de 2018, no auditório nº 03 do Centro de Eventos da 

FACCAT. Seguem as pesquisas divulgadas no evento: 

 

 Aluna: Mariana Salomé Schaeffer Wilbert 

Professora orientadora: Letícia Tessmann  

Título do trabalho: “Responsabilidade social: um estudo sobre a percepção do 

colaborador acerca das práticas sociais de uma empresa calçadista do município 

de Igrejinha - RS”. 

 

 Aluno: Fernando Antonio Both 

Professora orientadora: Dárlen Medeiros 

Título do trabalho: “A aprendizagem profissional nas empresas do setor 

calçadista do Vale do Paranhana-RS”. 
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3.5.2 Apresentação Pôster 

 

Ainda no dia 19 de setembro, os trabalhos selecionados para apresentação em 

pôster foram expostos no foyer do Centro de Eventos, onde a comunidade acadêmica 

pode conhecer e entender os temas desenvolvidos nos artigos. Os autores ficaram à 

disposição para apresentação e explicação dos trabalhos. 
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3.6 Visita Técnica: São Paulo – 2018/1 

 

Um profissional, seja de qualquer setor, sempre deve estar atento às mudanças 

e em constante aprendizado. Pensando nisso, um grupo de vinte e um acadêmicos dos 

cursos de Ciências Contábeis e de Administração, acompanhados do coordenador de 

Contábeis, Sérgio Nikolay, e do professor Dorneles Sita Fagundes, realizaram uma 

Visita Técnica, no período de 12 a 14 de abril de 2018, no Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC/SP), em São Paulo. 

Além do Conselho, visitaram a Bolsa de Valores, o Mercado Público, o Museu de 

Artes de São Paulo (MASP) e a Avenida Paulista. O grupo da Faccat também 

acompanhou a movimentação do Centro Financeiro. 
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3.7 Conexão Faccat 

 

Nos dias 25 e 26 de setembro de 2018, alunos de escolas do ensino médio da 

região, em torno de 3.200 alunos, visitaram o campus das Faculdades Integradas de 

Taquara – FACCAT. Na oportunidade, eles conheceram todos os cursos que a 

instituição oferece, bem como foram recepcionados com a Feira de Profissão. No local, 

foram agraciados, pela Instituição, com brindes como, smartfones, boné, bolsa de 

estudos de 50% de todo o curso e, no estande do Curso de Ciências Contábeis, tiveram 

a oportunidade e assistir ao vídeo explicativo das áreas que o profissional da área 
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contábil pode atuar, além de receberem explicações gerais a respeito das 

possibilidades que o curso oferece. 

Ainda, no estande do curso de Ciências Contábeis, os alunos tiveram a 

oportunidade de eleger a profissão do ano e escolher, entre tantas atribuições de um 

profissional formado em Ciências Contábeis, onde pode atuar. A aluna Daniele Petry de 

Almeida, da escola Estadual de Ensino Médio Adelina da Cunha, da cidade de Parobé, 

escolheu o cargo de Analista Financeiro e ganhou uma mensalidade de uma disciplina.  
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3.8 Oportunidades de emprego 

 

No decorrer do ano, a coordenação do curso intermediou oitenta e duas (82) 

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 Reunião Geral  

 

Com o intuito, de repassar todas as informações pertinentes ao Trabalho de 

Conclusão de Curso, bem como motiva-los a escrever reuniu-se o grande público, com 

todos os formandos da instituição, e apresentou-se depoimentos construtivos para os 

alunos que realizaram o trabalho de conclusão, e por fim, realizou-se o sorteio das 

datas de formaturas, sendo que, o curso de Ciências Contábeis, realizou-se em 

22/02/2019.  

     

 

4.2 Pré-Qualificações 

 

Entre os dias 01 de setembro e 14 de outubro, no auditório nº 01 do Centro de 

Eventos da FACCAT, realizaram-se as pré-qualificações dos Trabalhos de Conclusão 

(TCC) dos alunos concluintes do curso de Ciências Contábeis, com avaliação de 

professores e profissionais da área. 
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4.3 Bancas finais 

  

 No dia 19 de dezembro, os alunos do curso de Ciências Contábeis realizaram a 

coroação da graduação, com a apresentação final do Trabalho de Conclusão de Curso 

– TCC, em que professores e profissionais renomados examinaram os respectivos 

artigos científicos. Após as bancas, no Centro de Eventos da Faccat, ocorreu o 

lançamento da Revista Universo Acadêmico, que consta a publicação da aluna Adriana 

Ritter, concluinte do curso em 2017. Ao término desse momento, um coquetel gourmet 

foi servido a todos os participantes, de todas as bancas examinadoras dos demais 

cursos da Instituição. 

 

 

 

5 PROJETOS SOCIAIS 

 

A coordenação do curso de Ciências Contábeis, além da preocupação com a 

constante busca de qualidade e correta mediação do conhecimento aos alunos, 

procura aderir ações e projetos sociais, incentivando e motivando professores do curso, 

ao longo dos anos. 
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5.1 Campanha e resultados da Declaração do IRPF  

 

Fazer o bem sem olhar a quem é muito gratificante e isto os acadêmicos do 

Estágio Supervisionado do curso de Ciências Contábeis das Faculdades Integradas de 

Taquara sentiram na prática. Durante os meses de março e abril, todas as terças-feiras 

à noite, os alunos tiveram encontro marcado com a comunidade. Eles prestaram 

atendimento na sala C-104 do campus, recebendo as pessoas que procuravam ajuda 

para fazer a declaração do Imposto de Renda. De forma gratuita, os acadêmicos 

auxiliavam e acertavam a situação das pessoas com a Receita Federal. Em 

contrapartida, de caráter social, cada um que foi beneficiado com a declaração do IR 

fez a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis ou de produtos de higiene, 

criando, assim, uma rede de solidariedade. O serviço prestado pelos acadêmicos da 

Faccat contou com a supervisão direta do professor Sérgio Nikolay, que também é o 

Vice-Diretor Financeiro e Coordenador do curso de Ciências Contábeis da IES.  Ao 

todo, duzentos e vinte e dois (222) contribuintes da região tiveram o auxílio dos futuros 

profissionais. 

De acordo com o professor Sérgio Nikolay, o número de contribuintes atendidos 

em 2018 foi o maior desde que o trabalho começou a ser prestado, em 2010. “Eram 

acadêmicos, funcionários da casa e pessoas da comunidade de baixa renda”, explicou 

Nikolay, descrevendo o público-alvo da iniciativa. 

 

A iniciativa criteriosa e segura 

 

A prestação do serviço foi completa, incluindo todo o processo de preenchimento 

dos formulários e o envio dos dados à Receita. Também, muito criteriosa e segura, pois 

todas as declarações passavam pela conferência de mais duas pessoas, antes de 

serem transmitidas.  “Nada melhor do que algo aplicado para se aprender, pois ali não 

tem faz de conta, é tudo real: clientes, documentos, órgãos públicos, etc. O serviço 

prestado gratuitamente tem como principal finalidade colocar os alunos em contato com 

as práticas da futura profissão”, destaca Nikolay. 
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Doação de alimentos 

 

No final da ação, foram arrecadados mais de 400 quilos de diferentes itens. Eles 

foram destinados à Cáritas Paroquial e ao Centro Espírita Irmã Dalva, de Taquara, 

cujos representantes estiveram em sala de aula, na noite de 8 de maio, para retirar os 

mantimentos. Além disso, a atividade dos alunos serviu para beneficiar o Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio de doações feitas por 

contribuintes que tinham imposto a pagar.   

 

Fazendo o bem ao próximo 

 

Na opinião da coordenadora da Cáritas Paroquial, Maria Cristina de Oliveira, da 

Paróquia Senhor Bom Jesus, a iniciativa ajuda muitas famílias taquarenses. “Em média, 

ajudamos 75 famílias mensalmente e, com essas doações, poderemos ajudar ainda 

mais quem precisa”, destaca Maria, que esteve acompanhada das colegas Diana Lúcia 

Valim Martins e Maria Elena Steyer. Quem também aprovou a ação foram as 

representantes do Centro Espírita Irmã Dalva, Diva Medeiros Salvador, Lilian Lerner e 

Nara Maria Mattos. “É fundamental ajudarmos nossos semelhantes. Toda ajuda sempre 

é bem-vinda”, ressalta Diva. 
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5.2 Entrevistas na Rádio Amizade 

 

O Curso de Ciências Contábeis, representado pelo professor e coordenador, 

Sérgio Antônio Nikolay, foi entrevisto em três momentos pelo Sr. Yohann, pelo 

Programa Girando com a Notícia, da Rádio Amizade. 

1. A primeira entrevista ocorreu em Fev/2018, sobre o tema “Imposto de Renda 

– O que declarar? A obrigatoriedade e a documentação necessária”. 

2. A segunda ocorreu em Abril/2018, sobre o tema “Imposto de Renda – A 

obrigatoriedade e seus prazos". 

3. A terceira ocorreu em  Dez/2018, sobre o tema “Esclarecimento e  

importância da Declaração do Imposto de Renda” 

 

5.3 Lixo Eletrônico 

 

Anualmente, realiza-se a campanha institucional de coleta do lixo eletrônico. Em 

2018 não foi diferente, nos meses de novembro e dezembro foram arrecadados em 

torno 1.040 quilos de computadores, cpu’s, telefones, televisores e equipamentos 

eletrônicos em geral. 
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Os alunos da Instituição e a comunidade em geral participaram ativamente na 

coleta do lixo eletrônico. Os materiais foram destinados à COORELI - Cooperativa de 

Reciclagem e Limpeza de Taquara, da cidade de Taquara/RS, para o correto destino de 

reciclagem. 

 

 

 

 

5.4 Conscientização da doação do Imposto de Renda  

 

No dia 04 de dezembro de 2018, as entidades beneficiadas da campanha do 

IRPF, juntamente com Comdica, Receita Federal do Brasil, participaram da reunião, 

que teve como objetivo mobilizar a campanha do Imposto de Renda – Pessoa Física, e 

também preparar as entidades beneficias a realizar a prestação de contas, no dia 03 de 

maio de 2019. 

Inicialmente tiveram a oportunidade de prestigiar apresentações culturais, com 

cantos e músicas, das crianças e jovens do Lar Padilha – Taquara/RS. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A coordenação do Curso de Ciências Contábeis, preocupada constantemente com 

a qualidade no ensino, entende que, apesar da acirrada concorrência educacional, 

conseguiu manter a fidelização dos alunos com o curso e com a Faccat. 

Salientando a continuidade das ações e projetos sociais até então e para os 

próximos anos, fatos que ratificam a dedicação e comprometimento da coordenação e do 

curso com o despertar social do aluno, aliado ao direcionamento do acadêmico “em 

pensar e repensar como ser humano”, reforçamos que o trabalho da coordenação do 

curso é, desse modo, gratificante, contínuo e permanente. 

 
Dezembro de 2018. 

 

Prof. Sérgio Nikolay 
Coord. Curso de Ciências 

Contábeis 

 Carla Gomes 
Aux. Coord. Curso de 
Ciências Contábeis 

 


