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1 COORDENAÇÃO – PROFESSORES 
 

1.1 Reunião do Colegiado  

 

A reunião de colegiado do Curso de Ciências Contábeis da FACCAT tem como 

objetivo prover definições acerca do planejamento acadêmico do curso. Geralmente esta 

reunião ocorre de forma semestral. 

Em relação ao primeiro semestre de 2019, o colegiado do Curso de Ciências 

Contábeis, o Coordenador do Curso e o representante discente reuniram-se no dia 21 

de fevereiro de 2019, na sala C 105. Esta reunião teve como foco o planejamento do 

semestre 2019/1, bem como o compartilhamento de informações da coordenação do 

curso aos professores, tais como: grade curricular, ementas e bibliografias. 

Já no dia 30 de novembro, sábado, pela manhã, ocorreu a segunda reunião do 

ano, contando com a presença do grupo de docentes e do Coordenador do Curso. Na 

oportunidade foi realizada uma avaliação do semestre que se encerrava, bem como uma 

discussão sobre a avalição do curso, inclusive por parte de alunos e professores, 

também foram tratadas questões referentes ao novo Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) em vigência.  

 

.         
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1.2 Reunião do NDE – Núcleo Docente Estruturante  

 

O Curso de Ciências Contábeis conta com um Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

formado pelos professores Sérgio Antônio Nikolay, Dorneles Sita Fagundes, Kélim 

Bernardes Sprenger, Paulo Roberto de Aguiar Von Mengden, Roberto Tadeu Ramos 

Morais e Querte Teresinha Conzi Mehlecke. O NDE tem atribuições consultivas, 

propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica, sendo 

corresponsável pela concepção, implementação, consolidação e contínua atualização do 

Projeto Pedagógico do Curso.  

O NDE do Curso de Ciências Contábeis procura realizar reuniões periodicamente, 

objetivando assim um efetivo acompanhamento das atividades do Curso. Durante o ano 

de 2019, foram realizadas 7 reuniões, sendo: 

 

 30/01/2019 – Ata de Nº 21/2019; 

 19/03/2019 - Ata de Nº 22/2019; 

 24/04/2019 - Ata de Nº 23/2019; 

 21/05/2019 - Ata de Nº 24/2019; 

 20/08/2019 - Ata de Nº 25/2019; 

 22/10/2019 - Ata de Nº 26/2019; e 

 19/11/2019 - Ata de Nº 27/2019. 

 

Todas as reuniões estão registradas em Ata, conforme a numeração acima 

indicada, e estão arquivadas física e digitalmente sob responsabilidade da equipe de 

coordenação do Curso de Ciências Contábeis. 

Durante o ano de 2019, as principais discussões do NDE perpassaram temas como: 

a) adequação das referências bibliográficas do Curso e análise das bibliografias; c) 

ações realizadas pelo curso; c) avaliações internas e externas; d) projetos de extensão e 

vigência da nova resolução; e) demandas envolvendo o PPC, entre outras. 
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1.3 Recepção aos Novos Acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis  

 

Semestralmente, o Curso de Ciências Contábeis, juntamente com toda a Instituição, 

promove uma recepção especial aos novos acadêmicos do Curso. Em 2019, além da 

Coordenação do Curso, também o representante discente participou da recepção, 

buscando ambientar os acadêmicos. 

 

1.3.1 Semestre 2019/1 

 

Os novos acadêmicos do curso foram recepcionados no dia 25 de fevereiro de 

2019 com uma grande integração no foyer e no Centro de Eventos da FACCAT. Com 

cartazes contendo os dizeres “Procuram-se alunos”, cada calouro foi recebido pela 

Coordenação, pelos veteranos e pelo representante do curso. Após a integração no 

foyer, o Centro de Eventos foi o palco de outras ações de integração e também da 

explanação do funcionamento da instituição de ensino, além de apresentações sobre o 

Portal do Aluno, a parceria Google, os sistemas de notas e documentos, entre outros 

assuntos. A conversa com os novos acadêmicos foi realizada pelo diretor-geral da 

FACCAT, Delmar Backes, pela vice-diretora de Graduação, Carine Backes Dörr e por 

funcionários da Instituição. 

No encerramento, os alunos reuniram-se com o Coordenador do Curso, Professor 

Sérgio A. Nikolay, bem como com alunos veteranos e com o representante discente em 

uma sala de aula. Nesta dinâmica, os novos acadêmicos tiveram a oportunidade de 

esclarecer dúvidas e de conhecer os colegas de curso. 

 



    
 

___________________________________________________________________________8 

 

 

Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

1.3.2 Semestre 2019/2 

 
A recepção aos ingressantes no Curso de Ciências Contábeis em 2019/2 ocorreu 

no dia 22 de junho de 2019, no auditório do Centro de Eventos. Inicialmente os 

acadêmicos receberam as boas vindas do Diretor-Geral da FACCAT, Professor Delmar 

Backes, e da Vice-Diretora Professora Carine Backes, os quais apresentaram 

informações gerais, bem como as funcionalidades do Portal do Aluno. Logo após, os 

acadêmicos foram direcionados ao Auditório 06, sendo recepcionados pelo Coordenador 

do Curso Professor Sérgio A. Nikolay, que apresentou informações importantes sobre o 

Curso de Ciências Contábeis e dirimiu eventuais dúvidas.   

 

 

1.4 Coordenador do Curso Participa de Painel sobre Educação Financeira 

 

No dia 29 de abril de 2019, o Coordenador do Curso, Professor Sérgio A. Nikolay, 

participou ao vivo do “Painel Educação Financeira”, promovido e realizado no Jornal NH 

da cidade de Novo Hamburgo e transmitido pela Rádio ABC. A transmissão do evento 

ocorreu por meio de canais virtuais, nas redes sociais.  
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Na ocasião, além do Professor Sérgio A. Nikolay, estavam presentes o Sr. Daniel 

Pedroso, da DP2 Energia Solar, o Sr. João Correa Júnior, Diretor de negócios do Sicoob 

Ecocredi, o Sr. Lisandro Soares, Consultor Financeiro, e o Professor e Contador Diego 

Saldo. A mediação foi realizada por Marcos Couto. Os convidados debateram sobre o 

tema e forneceram diversas dicas sobre finanças pessoais. 

1.5 Coordenador do Curso concede entrevista para a Rádio Amizade 

 

Considerando o início do período de entrega da Declaração do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Física (DIRPF), aliado à ocorrência do Estágio Curricular do Curso de 

Ciências Contábeis, o Coordenador Professor Sérgio A. Nikolay, concedeu uma entrevista 

para a Rádio Amizade (98.7 fm) da cidade de Igrejinha/RS, no dia 13 de março de 2019. 

Na ocasião, o Professor Sérgio A. Nikolay apresentou informações relevantes a respeito 

da entrega desta declaração bem como divulgou a prestação de serviços de 

preenchimento da Declaração do Imposto de Renda por alunos matriculados no Estágio 

Curricular do Curso de Ciências Contábeis da FACCAT para a comunidade. Nesta 

oportunidade, o Professor Sérgio A. Nikolay também informou e esclareceu sobre a 

destinação de 6% do Valor Devido do Imposto para as Entidades ligadas ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) do município. 
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1.6 Coordenador do Curso, palestra no SINE de Taquara 

 

No dia 09 de maio de 2019, professor Sérgio Nikolay, proferiu uma palestra sobre 

planejamento financeiro, no Sistema Nacional de Emprego (SINE) da cidade de 

Taquara/RS. Participaram da palestra alunos de escolas de ensino médio da cidade, os 

quais puderam obter maior conhecimento sobre finanças pessoais, educação financeira e 

planejamento financeiro. 

1.7 Orientação financeira aos funcionários da Paquetá 

 

O Coordenador do Curso, Professor Sérgio A. Nikolay, participou da feira de 

serviços ofertados pela Faccat, na empresa Paquetá, na cidade de Sapiranga, no dia 20 

de maio de 2019. Os funcionários da empresa tiveram a oportunidade de receber 

orientação financeira, bem como ter acesso a uma planilha de controle financeiro, 

elaborada pelo Professor Sérgio A. Nikolay, obtendo dicas de como melhor controlar suas 

finanças, projetando receitas e despesas, além de salientar a importância se constituir 

reservas de recursos.  
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1.8 XVII Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul  

 

Entre os dias 14 e 16 de agosto de 2019, na cidade de Bento Gonçalves/RS, 

ocorreu a XVII Convenção de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, promovida 

pelo Conselho Regional da Contabilidade/RS (CRCRS). O tema da XVII Convenção foi 

“Disrupção Contábil: técnica, digital e cultural” – “Experimente a Transformação”. Um dos 

focos da XVII Convenção foi a discussão sobre o futuro da profissão, a inovação de 

conceitos e a readequação de processos a partir de plataformas integradas e do uso de 

inteligência artificial. O Coordenador do Curso, Professor Sérgio A. Nikolay juntamente 

com alunos e egressos tiveram a oportunidade de participar de inúmeras palestras e 

workshops, agregando conhecimento e expandindo sua rede de contatos.  
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1.9 Assinatura do Aditivo do Convênio entre FACCAT e IBRACON.  

 
No dia 22 de outubro de 2019, no campus da Faccat, a Diretora de 

Desenvolvimento Profissional da 6ª Seção Regional do Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil (IBRACON), a Sr.ª Tanha Lauermann Schneider, contadora e 

auditora, juntamente com o Sr. Paulo Alanis, contador e auditor, realizaram a assinatura 

do termo aditivo do convênio firmado entre as entidades. Este convênio tem como 

objetivo a promoção de palestras e cursos voltados à atuação dos contadores e 

auditores, bem como a obtenção de apoio técnico do órgão.  

 

     
 

 

1.10 Coordenador do Curso publica artigo em jornais.  

 

Durante o ano de 2019, o Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Professor 

Sérgio A. Nikolay escreveu artigos que foram publicados em jornais renomados da região, 

como:  

 

 Finanças Empresariais – Revista CDL Parobé, em Abril de 2019. 

 Desemprego, é a maior doença! – Jornal do Comércio, em 19 de março de 2019. 

 Desemprego, é a maior doença! – Jornal NH, em 12 de março de 2019. 
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1.11 Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo (EBPC) 

 
 
Entre os dias 9 e 11 de outubro de 2019, a Professora do Curso de Ciências 

Contábeis Sandra Regina Toledo dos Santos, participou do Encontro Brasileiro de 

Pesquisadores em Cooperativismo (EBPC), na cidade de Brasília.  

 

 

1.12 Encontro Estadual de Coordenadores e de Professores dos Cursos de 
Ciências Contábeis do RS.   

 

No dia 04 de novembro de 2019, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS), na cidade de Porto Alegre, promovido pela Comissão de Estudos de 

Acompanhamento da Área Superior de Ensino, do Conselho Regional de Contabilidade 

do RS, ocorreu o Encontro Estadual de Coordenadores e Professores dos Cursos de 

Ciências Contábeis do RS. 

Na oportunidade, o coordenador do curso, Professor Sérgio Nikolay, juntamente 

com as professoras Kélim Sprenger, Tatiane Pietrobelli, Letícia Locatelli, prestigiaram o 

evento, que contou com a palestra “Metodologias Ativas no Ensino de Ciências 
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Contábeis: Prática Disruptiva”, proferida pelo professor Ivam Ricardo Peleias, e também 

a palestra com a temática “Competências profissionais, metodologias ativas e um 

currículo disruptivo”, apresentada pela professora Dra. Maria Ivanice Vendruscolo. Logo 

após, os professores participaram de oficinas de capacitação docente.  
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2 ALUNOS  

2.1 Acadêmicos do Curso participam do Startup Experience/ Ursula  

 

Alunos da FACCAT participaram de uma grande integração que contou com a 

exposição de ideias e compartilhamento de experiências e conhecimentos sobre o tema 

responsabilidade social. O Curso do Ciências da Contábeis foi representado pelos 

alunos Carlos Miguel Hoffmeister, Gabriele Nadine Smaniotto Trein, Larissa Manoela 

dos Santos, Tiele Roseli Muller e Victória Roussenq Camilo. 

O evento ocorreu no dia 14 de setembro de 2019, no campus da Faculdade 

Meridional de Porto Alegre (IMED), na cidade de Porto Alegre/RS. A ação foi uma 

proposta da União de Responsabilidade Social Universitária para Latinoamérica (Ursula) 

em parceria com as Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), IMED e com a 

Universidade do Vale do Taquari (Univates), que oportunizaram aos acadêmicos de 

graduação e pós-graduação a participarem do Startup Experience/Ursula,  

Os acadêmicos foram desafiados a responderem ao seguinte questionamento: 

Como tornar o campus da minha universidade mais Saudável, Sustentável e Solidário? 

Para auxiliá-los neste desafio, os acadêmicos contaram com a participação de 

professores mentores das instituições. Representando a Faccat, o Startup Experience 

contou com a professora Marcia Diehl, o professor Daniel Pedro Auler e o professor 

Felipe Leão, além da representante do Comitê de Responsabilidade Social Universitária 

da Faccat, Michele  de Souza. 

 

Dinâmica: Visando a integração entre os alunos e o desenvolvimento da capacidade de 

trabalho em equipe, os participantes das instituições participantes formaram grupos 

mistos, a partir de ideias apresentadas pelos alunos. Durante todo o dia diversas 

atividades foram realizadas, como orientações e oficinas com profissionais da área de 

inovação e empreendedorismo, que os instrumentalizaram para responder ao desafio 

U3S (Universidade Sustentável, Saudável e Solidária), além de abranger um ou mais 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  
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Os projetos foram apresentados para os três representantes das instituições de 

ensino participantes. Representando a Faccat, a professora e vice-diretora de 

Graduação, Carine Backes participou da avaliação em conjunto com a professora e Pró-

Reitora de Desenvolvimento Institucional Julia Barden (Univates) e o diretor Corporativo 

de Inovação Marc Deitos (IMED). 

As alunas do Curso de Ciências Contábeis que obtiveram destaque foram Tiele 

Roseli Muller e Victória Roussenq Camilo, as quais integraram o grupo cujo projeto 

apresentado se classificou em 3º lugar, denominado COOPER PANC. O projeto 

apresentado consistiu em uma cooperativa que objetiva orientar e profissionalizar a 

comunidade, para produzir opções de lanches mais saudáveis a partir do uso das 

Plantas Alimentícias não Convencionais (PANCs).  

O projeto selecionado foi apresentado para o renomado professor François 

Vallaeys, Diretor da Unión de Responsabilidad Universitaria Latinoamericana – 

URSULA, no dia 26 de setembro, durante o 4º Foro Internacional URSULA – La 

Universidad, na IMED, em Porto Alegre/RS.  
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2.2 Fórum Internacional de Responsabilidade Social Universitária 

 

Paralelo ao evento Sartup Experience/ Ursula, durante o 4º Fórum Internacional 

URSULA – La Universidad, a acadêmica do Curso de Ciências Contábeis, Tiele Roseli 

Muller, apresentou em pôster seu artigo, intitulado “Transformação de resíduos 

orgânicos oriundos da agricultura em adubação”, sob orientação do professor Felipe 

Leão. O projeto foi desenvolvido a partir das aulas da disciplina de Gestão Ambiental e 

Responsabilidade Social.  O evento ocorreu entre os dias 25 a 27 de setembro, na 

IMED, na cidade de Porto Alegre/RS. 
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2.3 Participação de Estudante em Projeto de Pesquisa na FACCAT 

 

Em 2019, o projeto de pesquisa intitulado “Fatores Determinantes da 

Continuidade Operacional em Pequenas e Médias Empresas do Vale do 

Paranhana/RS”, proposto pelas professoras Tatiane Pietrobelli Pereira e Kélim 

Bernardes Sprenger, foi selecionado pelo Comitê de Pesquisa da FACCAT para 

desenvolvimento, contando com o apoio técnico e financeiro da FACCAT. Este projeto 

possibilitou a seleção de um estudante para a oportunidade de Bolsista de Iniciação 

Científica, a qual se caracteriza por promover o elo entre Ensino e Pesquisa. Após a 

realização do processo seletivo, o estudante do 6º semestre do Curso de Ciências 

Contábeis, Samuel Mariano Sperb foi selecionado para compor o grupo de pesquisa, 

sendo que o mesmo participou da XVII Mostra de Iniciação Cientifica e IX Salão de 

Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da FACCAT.  
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Durante a Mostra promovida pela FACCAT, o estudante Samuel Mariano Sperb e 

a Professora Tatiane Pietrobelli apresentaram o projeto para a comunidade acadêmica, 

bem como indicaram os resultados parciais da pesquisa. 

2.4 Monitorias 

 

Considerando que o sistema de monitoria da FACCAT assegura a cooperação 

didático-pedagógico do corpo discente, entende-se que o engajamento dos estudantes 

de Ciências Contábeis em monitorias não apenas desenvolve seus conhecimentos, mas 

beneficia diretamente outros alunos que porventura apresentem baixo rendimento nas 

disciplinas ou necessitem de maior auxilio no entendimento dos conteúdos. 

Durante o ano de 2019, em relação às disciplinas específicas do Curso de 

Ciências Contábeis, foram oferecidas monitorias para o componente curricular 

Contabilidade Introdutória, sendo que no primeiro semestre de 2019 pode-se contar com 

a participação do estudante Felipe Carvalho Albrecht e no segundo semestre deste ano, 

a monitora foi a Tainá Larissa Facco. Estes alunos passaram por um processo seletivo, 

conforme o edital publicado pela FACCAT, e foram selecionados devido ao seu alto 

rendimento escolar. 
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3 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

3.1 Da teoria à prática  

 

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

Estágio Curricular Supervisionado. Neste momento os alunos colocam em prática o que 

aprenderam na teoria, no decorrer do curso. Diante de uma proposta estruturada e que 

visa atender algumas das demandas mais comuns do mercado de trabalho, os futuros 

bacharéis em Ciências Contábeis desenvolvem a prestação de serviços como: 

preenchimento da declaração de imposto de renda, apresentação de palestras para a 

comunidade acadêmica, organização de encontros e atividades de pesquisa na 

FACCAT. Entre as atividades realizadas em 2019, pode-se elencar: 

 

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

 04 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. 

 

3.2 Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 

                                             

Nos meses de março e abril de 2019, durante às terças-feiras, nas salas C 104 e 

C 105, os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis realizaram orientações, 

elaborações e transmissões de duzentos 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 grande aprendizado aos 

alunos estagiários, bem como uma prestação de serviço de qualidade à comunidade da 

região.  
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3.3 Palestras dos Estagiários  

 

Durante o Estágio Supervisionado, os alunos matriculados neste componente 

curricular tiveram a oportunidade de realizar palestras em sala de aula para os alunos 

dos demais cursos da instituição. Estas palestras foram elaboradas visando abordar 

temas de interesse geral, que pudessem auxiliar a comunidade acadêmica em questões 

nas quais esta se depara em seu cotidiano, bem como esclarecer possíveis dúvidas. 
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Sendo assim, os alunos Diego Lazzaretti e Pedro Henrique Evaldt Manique, 

abordaram o tema Micro Empreendedor Individual (MEI), esclarecendo pontos sobre a 

legislação, os custos e a implantação deste. 

As acadêmicas Gabriele Nadine Smaniotto Trein e Camila Estéfani 

Krummenauer, palestraram sobre o tema “Abertura de Empresa - enquadramentos, 

custos e processos operacionais” aos acadêmicos da disciplina de Gestão do Potencial 

e do Desempenho, ministrada pelo professor Renan Castro, no dia 11 de junho de 2019, 

dos Cursos de Administração de Gestão Comercial. 

 

 

 

Também no dia 11 de junho de 2019, as acadêmicas Naiara da Silva Sampaio, 

Bruna Borges Graminho e Pâmela Arnoldh, proferiram uma palestra sobre Finanças 

Pessoais aos acadêmicos da disciplina Gestão de Custos, ministrada pelo professor 

Oscar Scherer, dos curso de Administração, Gestão Comercial e Ciências Contábeis.  
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No dia 04 de junho de 2019, na disciplina Administração e Mensuração de 

Resultados, ministrada pela professora Analu Schimdt Horele, as acadêmicas Gabriele 

Nadine Smaniotto Trein e Camila Estéfani Krummenauer, proferiram a palestra com a 

abordagem “Abertura de empresa: enquadramentos, custos e processos operacionais”. 

Entende-se que ao possibilitar aos acadêmicos a oportunidade de apresentar 

palestras sobre temas relacionados a sua profissão, o Curso de Ciências Contábeis está 

contribuindo com o desenvolvimento integral de seu aluno, pois a técnica permite que 

estes adquiram novas habilidades e se preparem para o seu dia a dia profissional. 

Os professores das disciplinas que foram comtemplados com as palestras 

emitiram um parecer de avaliativo, onde apontaram excelentes resultados e elogios aos 

acadêmicos palestrantes.  

3.4 Confraternização do Encontro de Contábeis 

 

Contemplando a ementa, bem como o objetivo das atividades do Estágio 

Supervisionado Curricular, com ênfase ao desenvolvimento da criatividade, do diálogo e 

do trabalho em equipe, bem como de exercer planejamentos acerca de um tema, o 

Professor da Disciplina, Sérgio A. Nikolay, propôs aos alunos a organização da 
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confraternização do Encontro de Contábeis, que oportunamente ocorre simultaneamente 

a divulgação do resultado dos vencedores do Desafio Cultural.  

Na edição de 2019, os alunos realizaram o evento que possibilitou a integração 

entre alunos, egressos e comunidade, oferecendo aos convidados cachorro quente, 

acompanhado de refrigerante e docinhos. O Encontro contou ainda com música ao vivo, 

diversos jogos interativos e distribuição de brindes.  

O Encontro de Contábeis Ocorreu no dia 06 de junho, no Campus da Faccat, e 

contou com mais de 150 participações, entre alunos e familiares. 
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4 ATIVIDADES DO CURSO 

4.1 Aula Magna  

 

A tradicional aula magna do Curso de Ciências Contábeis conta com uma pauta 

que une temas relacionados à atuação profissional e a Prestação de Contas da 

Campanha de destinação de 6% do Imposto de Renda/Pessoa Física, na qual a 

FACCAT, por meio do Curso de Ciências Contábeis divulga e participa ativamente todos 

os anos.  

No dia 03 de maio de 2019, após o término do prazo de envio das declarações do 

Imposto de Renda, as entidades beneficiadas prestaram contas dos valores que 

receberam com a destinação dos 6% e 3% do Imposto de Renda (2018/2019), o evento 

ocorreu no auditório Administrativo da FACCAT. As entidades que explanaram foram 

APAE, Lar Padilha e a AABB, todas pertencentes ao CONDICA (Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente) da cidade de Taquara/RS.  Na ocasião 

participaram representantes das seguintes entidades do Vale do Paranhana: Acon; 

Lions; Hospital Bom Pastor de Igrejinha; Rotary; Receita Federal do Brasil; Lar Padilha; 

Comdica; APAE de Taquara; Projeto Santa Cecília.  

 



    
 

___________________________________________________________________________26 

 

 

Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

 

4.2 XIX Semana Acadêmica de Administração e Ciências Contábeis  

 

Nos dias 13 e 23 de maio de 2019, ocorreu a XIX Semana Acadêmica de 

Administração e Ciências Contábeis e a VIII Semana Acadêmica de Gestão Comercial. 

No dia 13 de maio, os egressos do curso de Ciências Contábeis, Rafael Krummenauer, 

Simone Gonçalves Kronitzki, Fernando Both, Mariana Salomé Schaeffer Wilbert, com 

muita eloquência, conhecimento e propriedade, apresentaram as suas pesquisas aos 

demais acadêmicos. 
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4.3 Desafio Cultural  

 

No ano de 2019, ocorreu a XII edição do Desafio Cultural. Este projeto 

desenvolvido pelo Curso de Ciências Contábeis tem como objetivo a 

interdisciplinaridade.  

Nesta oportunidade, os participantes devem responder questões de diversas 

áreas da contabilidade e de disciplinas correlatas, como: auditoria, cálculos atuariais, 

contabilidade, custos, estatística, ética, legislação, matemática financeira, orçamento, 

perícia e português. As questões são elaboradas e corrigidas pelos professores de cada 

disciplina do curso.  De acordo com o regulamento, os três grupos que apresentam 

maior número de acertos são premiados com disciplinas do curso, da seguinte forma: 

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). 

A divulgação dos resultados ocorreu no dia 06 de junho, juntamente com o 

Encontro dos Alunos de Ciências Contábeis. 

 

1º lugar 
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2º Lugar 

           

     3º lugar 

       

4.4 Encontro de Alunos de Ciências Contábeis 

 

O XIV Encontro de Alunos de Ciências Contábeis e XV Encontro das Escolas de 

Ensino Médio da Região ocorreu no dia 5 e 6 de junho, no campus da FACCAT.   

Na noite de quarta-feira, 5 de junho, os acadêmicos tiveram a oportunidade de 

assistir e participar da palestra proferida pela contadora Cristiane Dreher Müller. Durante 

sua explanação, Cristiane Müller instigou os alunos com questões relacionadas aos 

impactos da Contabilidade Digital. Além disso, apresentou a distinção entre 

Contabilidade Digital e Contabilidade On-line, apresentou ideias sobre o futuro da 
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profissão de contador e encantou os alunos com suas vivências e experiências 

profissionais. 

De acordo com contadora e palestrante, a contabilidade digital surgiu para evitar o 

retrabalho e acima de tudo, para ajudar a ter mais tempo para assessorar o cliente na 

tomada de decisões. “É fazer com que a tecnologia se torne aliada aos serviços da 

Ciências Contábeis para que tenhamos mais rapidez e ganho real junto ao cliente”, 

explica. 

O evento contou com a presença de graduando da FACCAT e de alunos das 

escolas, UNIPACS de Taquara, e também do Colégio 12 de Maio, de Três Coroas.  

Já no dia 06, ocorreu a confraternização dos alunos de Ciências Contábeis, que 

oportunizou a divulgação do Resultado do Desafio Cultural. 
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4.5 Oficinas e cursos 

 

 Durante o ano de 2019, o Curso de Ciências Contábeis ofereceu aos alunos, 

egressos e demais interessados diversos cursos e oficinas, as quais possibilitaram a 

atualização de conhecimentos por parte dos participantes e o esclarecimento de 

questões relacionadas aos temas propostos. 
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4.5.1 Oficina: Calculando Imposto de Renda - Pessoa Física 

 

Data: 09/03/2019  

Nº de alunos participantes: 23alunos  

Professor ministrante: Sérgio Antonio Nikolay 

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

 

Data: 30/03/2019 

Nº de alunos participantes: 19 alunos  

Professor ministrante: Claudio Kaiser 

4.5.3 Cursos: Excel Avançado - Ferramenta de gestão 

 

Data: 01/06/2019 

Nº de alunos participantes: 22 alunos 

Professor ministrante: Rafael Nikolay 

5.6  Mostra de Iniciação Científica 

 

 A Mostra de Iniciação Científica, promovida pela FACCAT, conta anualmente com 

a participação ativa dos acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis, os quais 

apresentam as pesquisas realizadas de forma oral ou por meio de pôster. 

 

5.6.1 Apresentação Oral 

 

Tendo como foco o incentivo à pesquisa e à divulgação dos estudos realizados no 

Curso, os alunos de Ciências Contábeis apresentaram seus artigos na Mostra de 

Iniciação Científica, no dia 01 de outubro de 2019, no auditório nº 04 do Centro de 

Eventos da FACCAT. As pesquisas apresentadas na modalidade “Apresentação Oral” 

constam a seguir: 
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 Aluna: Daiana Cristina Brodbeck  

Professora orientadora: Kélim Bernardes Sprenger 

Título do trabalho: “Análise de custos aplicada à hamburgueria: um estudo 

comparativo. 

 

 

 Aluna: Pâmela Luana Hohemberger Moura 

Professora orientadora: Juliano Konzem 

Título do trabalho: Evidenciação do CPC 16 por Companhias Brasileiras 

Calçadistas 
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 Aluna:  Talini Sant`Anna de Oliveira  

Professora orientadora: Solange Martins Rosa 

Título do trabalho: Análise da conformidade da interpretação técnica geral 2002 

(R1): Entidades sem finalidade de lucros e do impacto financeiros pelo  descumprimentos 

das obrigações acessórias aplicadas  ao terceiro setor com ênfase na igreja cristã 

primitiva. 

 

 

 Aluno: Daniela Maria de Souza  

Professora orientadora: Derli Schmitt 

Título do trabalho: Comparativo de desempenho econômico financeiro e social 

entre cooperativas de crédito e bancos comerciais privados não cooperativos 
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5.6.2 Apresentação Pôster 

 

Ainda no dia 04 de outubro de 2019, os trabalhos selecionados para apresentação 

em pôster foram expostos no saguão 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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5.7 Visita Técnica: São Paulo – Conhecendo São Paulo: CRCSP/B3/MASP/Mercado 
Público/ Rua 25 de março 

 

Nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2019, os acadêmicos de Ciências Contábeis e 

Administração realizaram uma Visita Técnica a São Paulo acompanhados da Professora 

Me. Kélim Bernardes Sprenger. Na oportunidade, foi possível visitar a sede do Conselho 

Regional de Contabilidade de São Paulo (CRC/SP), onde os estudantes assistiram a 

uma palestra, realizaram a simulação de uma plenária, bem como tiveram contato com a 

história da contabilidade, por meio de uma exposição.  

A visita à Brasil, Bolsa, Balcão Sociedade Anônima (B3 S/A) também foi 

riquíssima! Além de aprender um pouco mais sobre o mercado de capitais, os 

graduandos acompanharam as operações envolvendo ações de grandes companhias 

brasileiras. E além disso, marcos importantes da cidade foram visitados, como a Rua 25 

de Março, o Mercado Público, a Avenida Paulista, a Praça da República, além de 

museus, igrejas e restaurantes locais.  

E, na volta para Porto Alegre, o grupo teve a honra de estar no mesmo vôo que o 

Governador Eduardo Leite, o qual gentilmente cumprimentou a todos e registrou o 

encontro! Sem dúvidas, foi uma experiência indescritível, relatou professora Kélim 

Bernades Sprenger.  
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5.8 Conexão Faccat 

 

Nos dias 24 e 25 de setembro de 2019, aproximadamente 3.200 alunos de 

escolas do ensino médio da região 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 Profissões. No local, 

foram agraciados, pela Instituição, com brindes como, smartfones, bonés, bolsas de 

estudos de 50%, sendo um momento de grande integração. 

Ao visitar o estande do Curso de Ciências Contábeis, os alunos tiveram a 

oportunidade de se dirigir a sala B108 na qual o Coordenador, Professor Sérgio A. 

Nikolay os recepcionou para conversar sobre o curso e mostrar os vídeos produzidos na 

instituição, que apresentam a graduação em Ciências Contábeis e trazem depoimentos 

dos egressos.  

Além disso, no estande de Ciências Contábeis, os alunos puderam verificar as 

oportunidades de atuação do Bacharel em Ciências Contábeis, identificar oportunidades 

de emprego na região, esclarecer dúvidas, fazer fotografias no quadro “selfie” e 

compartilhar em suas redes sociais.   

O curso também incentivou os alunos interessados em cursar Ciências Contábeis 

a escrever a frase respondendo a seguinte questão: “Por que escolher o curso de 

Ciências da FACCAT?” concedendo como premiação um desconto referente ao valor de 

uma mensalidade do curso em 2020/1.  

A frase eleita foi: “Porque é um curso que abre diversas portas, oferecendo 

inúmeras possibilidades de carreira”, da aluna Amanda Daiane Joris, da escola E. E. E. 

M Berthalina Kirsch, da cidade de Igrejinha/RS.  

No dia 29/10/2019, o coordenador do curso de Ciências Contábeis, Prof. Sérgio 

A. Nikolay e a Vice-diretora da Escola Profª Clarice Lambert realizaram a entrega do 

prêmio a aluna.  
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5.9 Oportunidades de emprego 

 

No decorrer do ano de 2019, a coordenação do curso de Ciências Contábeis 

intermediou 113 (cento e treze) vagas de emprego, ofertadas pelas empresas do Vale 

do Paranhana. Por meio da divulgação no site e nas redes sociais do curso, foi possível 

proporcionar aos alunos novas oportunidades profissionais. 
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6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

6.1 Reunião Geral  

 

No dia 15 de junho de 2019, no auditório 03, do Centro de Eventos, ocorreu o 

Encontro Geral de TCC´s, na oportunidade realizou-se o sorteio das formaturas, sendo 

que a de Ciências Contábeis será realizada no dia 14 de fevereiro de 2020. Além disto, 

foram apresentadas a os alunos a sistemática de pré-bancas e de banca final.  

6.2 Pré-Qualificações 

 

Durante os meses de setembro a outubro ocorreram as bancas de pré-

qualificação do Curso de Ciências Contábeis. Neste momento, professores da 

instituição, da região e profissionais da área, realizam as avaliações dos artigos 

desenvolvidos e apresentados pelos alunos do Curso, proporcionando ao acadêmico, 

valiosas sugestões e melhorias para a avaliação final.  
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6.2 Bancas finais 

  

No dia 17 de dezembro de 2019 ocorrem as bancas finais dos Trabalhos de 

Conclusão do Curso de Ciências Contábeis. Assim, professores e profissionais da área, 

realizaram a avaliação final dos artigos dos alunos concluintes do curso.  

Após a conclusão das avaliações dos trabalhos, ocorreu o lançamento da Revista 

Colóquio, que contempla os melhores artigos avaliados no ano anterior. A egressa do 

curso cujo estudo foi selecionado para publicação, Michele Pâmela Galle Martins, 

orientada pelo professor Oscar Luiz da Silveira Scherer, com o trabalho intitulado: 

Aplicação da NBC TG 28 (R4) – propriedade para investimento no contexto das NBCs 

(Normas Brasileiras de Contabilidade), relatou um resumo de sua pesquisa durante o 

evento. Em seguida, realizou-se um jantar de confraternização, entre todos os 

participantes das bancas finais. 

  

 

  

 

 

 

 

 



    
 

___________________________________________________________________________42 

 

 

Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

 

7 PROJETOS SOCIAIS 
 

7.1 Campanha e Resultados da Declaração do IRPF  

 

O grupo das Samaritanas de Taquara e as Cáritas Paroquial de Parobé foram as 

entidades escolhidas para receberem os alimentos arrecadados durante a realização do 

projeto “Serviços Contábeis”, que ocorreu de 12 de março a 23 de abril. Em média, 

foram arrecadados 520 quilos de alimentos não perecíveis. A entrega dos mantimentos 

aconteceu no dia 7 de maio de 2019 na FACCAT.  

O projeto “Serviços Contábeis” é uma iniciativa do curso de Ciências Contábeis, 

que proporciona aos acadêmicos da disciplina Estágio Supervisionado o exercício de 

atividades cotidianas da profissão, beneficiando a comunidade local, que compreende os 

principais beneficiários dos serviços prestados pelos acadêmicos. Entre os serviços 

prestados estão, de forma gratuita, a elaboração das Declarações do Imposto de Renda 

(IRPF), e outras informações contábeis. 

Participaram deste momento de entrega das doações a presidente das 

Samaritanas de Taquara, Tania Rick, e o senhor Alexandre Rick. Representando as 

Cáritas Paroquial de Parobé, Dalila Mosmann  e Marli Gerhardt  receberam os donativos. 
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7.2 Ação Social em prol do Lar Padilha 

 

Durante o primeiro semestre de 2019, os alunos da disciplina de Contabilidade 

Empresarial I, acompanhados da Professora Kélim Bernardes Sprenger, se engajaram em 

uma campanha de arrecadação de materiais de higiene e limpeza em prol do Lar Padilha. 

A ação evidenciou a responsabilidade social dos alunos que conseguiram mais de 300 

itens em doações.  

No dia 19 de junho, na sala B205, o representante do Lar Padilha, Fernandes 

Vieira dos Santos, foi recepcionado pelos alunos, pela professora e pelo coordenador do 

curso de Ciências Contábeis, Professor Sérgio Nikolay, para receber as doações. “O Lar 

Padilha atende mais de 80 crianças e adolescentes e que atitudes solidárias como estas 

tem um potencial multiplicador, podendo fazer a diferença na vida de muitas pessoas”, 

destacou a professora Kélim Bernardes Sprenger. 
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7.3 Planejamento Financeiro Familiar - Parobé 

 

No dia 25 de agosto de 2019, com parceria e realização da Câmara Dirigente de 

Lojistas (CDL) de Parobé, realizou-se a Feira CDL Parobé, na Rua coberta da cidade. 

Nesta ocasião, vários lojistas expuseram seus produtos para a comunidade, e o 

Curso de Ciências Contábeis, participou ativamente apresentando aos participantes dicas 

de planejamento financeiro familiar e disponibilizaram a estes uma planilha que auxilia 

nos controles financeiros.  
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7.4 Campanha de conscientização da destinação do Imposto de Renda  

 

Com o objetivo de realizar campanhas de conscientização da destinação do 

Imposto de Renda Pessoa Física, as entidades beneficiadas reuniram-se no dia 12 de 

novembro de 2019, com o coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Professor Sérgio 

A. Nikolay, idealizador da campanha, na sala de reuniões da Faccat.  

Nesta oportunidade, realizaram o planejamento do evento agendado para o dia 07 

de dezembro de 2019. Participaram da reunião, as seguintes entidades: Lar Padilha, 

APAE de Taquara, AABB de Taquara, Receita Federal, Acon, Ministério Público e Santa 

Cecília.  

 

7.5 Campanha de conscientização da destinação do Imposto de Renda - SICREDI 

 

No dia 18 de novembro de 2019, com o intuito de realizar a conscientização da 

destinação do Imposto de Renda – Pessoa Física, o Professor Sérgio Nikolay, 

coordenador do Curso de Ciência Contábeis, juntamente com a contadora Vera Silveira, 

representante da Associação de Contadores do Vale do Paranhana/RS (ACON), 

realizaram uma visita aos funcionários da Cooperativa Sicredi da cidade de Rolate, com o 

objetivo de esclarecer e conscientizar os possíveis cidadãos sobre a participação na 

campanha, destinando parte do seu imposto devido para as entidades daquela cidade.  
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7.6 Didática em sala de aula resulta em solidariedade 

 

Ao longo do semestre 2019/2 os alunos da disciplina de Jogos de Empresas, 

ministrada pelo professor Fladhimyr Camara Castello, foram desafiados a criar uma 

empresa do ramo alimentício que lhes possibilitasse planejar estrategicamente, executar 

o negócio e avaliá-lo sob a ótica de atingir os objetivos propostos. Como resultado, além 

de todo o aprendizado, foi possível ajudar várias crianças e adolescentes. 

No dia 27 de novembro de 2019, o professor e os alunos realizaram um jantar de 

confraternização e na oportunidade procederam com a entrega de um cheque no valor 

de R$ 1.000,00 para entidade Lar Padilha. Foi um momento de praticar a solidariedade, 

ressaltou o professor.  
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7.7 Divulgação da campanha da destinação do Imposto de Renda – Rádio  

 

Buscando divulgar a campanha da destinação do Imposto de Renda – Pessoa 

Física, o coordenador do Curso, professor Sérgio A. Nikolay, a Contadora Nara Mattos, 

representante do Rotaract, e o presidente do Lar Padilha de Taquara, Fernandes Vieira 

dos Santos, apresentaram a campanha na Rádio Taquara, no Programa Painel 1490, com 

o comunicador Vinicius Lindem, no dia 03 de dezembro de 2019. Nesta oportunidade, foi 

possível esclarecer como ocorre a destinação e sanar dúvidas dos ouvintes, além de 

destacar a importância dessa destinação para as entidades da região.  

 



    
 

___________________________________________________________________________48 

 

 

Faculdades Integradas de Taquara  

Curso de Ciências Contábeis 

7.8 Divulgação da campanha da destinação do Imposto de Renda - Riozinho 

 

No dia 12 de dezembro de 2019, com o intuito de realizar a conscientização da 

destinação do Imposto de Renda – Pessoa Física, o Professor Sérgio A. Nikolay, 

coordenador do Curso de Ciência Contábeis, realizou uma reunião com vários integrantes 

da comunidade. Na ocasião estavam presentes também a contadora Vera Silveira, 

representante da ACON – Associação de Contadores do Vale do Paranhana/RS, 

Fernandes Vieira, presidente do Lar Padilha, contadores da Região e Roberto Bellini. 
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7.9 Lixo Eletrônico 

 

O Curso de Ciências Contábeis realiza anualmente a campanha institucional de 

coleta do lixo eletrônico. Em 2019, nos meses de novembro e dezembro foram 

arrecadados computadores, CPU’s, telefones, televisores e equipamentos eletrônicos em 

geral, onde no dia 12 de dezembro, a empresa COORELI- Cooperativa de Reciclagem e 

Limpeza de Taquara, CNPJ: 13.498.991/0001-26, responsável pelo destino correto, 

coletou 560 quilos, oriundos da comunidade acadêmica e externa. 

 

 

 

 

8 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 
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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 2019 

 

Prof. Sérgio Nikolay 
Coord. Curso de Ciências 

Contábeis 

 Carla Gomes 
Aux. Coord. Curso de 
Ciências Contábeis 

 


