Faculdades Integradas de Taquara
Curso de Ciências Contábeis

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
2020

Coordenação do Curso de Ciências Contábeis
E-mail: contabeis@faccat.br
Site: www.contabeis.faccat.br

2
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO __________________________________________________ 3
1. O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS ______________________________ 4
1.1

Reuniões do Colegiado _______________________________________ 4

1.2

Reuniões do NDE____________________________________________ 4

1.3

Formação Docente ___________________________________________ 5

2. RECEPÇÃO AOS ACADÊMICOS __________________________________ 7
3. PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E EVENTOS ___________________ 8
3.1

Mostra de Iniciação Científica __________________________________ 8

3.2

XX USP International Conference in Accounting ___________________ 11

3.3

VI Fórum STHEM Brasil ______________________________________ 13

3.4

Participação em Live ________________________________________ 14

4. ATIVIDADES DE PESQUISA _____________________________________ 15
5. PUBLICAÇÕES DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS ______________ 16
5.1

Artigo publicado no Jornal NH e Jornal do Comércio _______________ 16

5.2

Cartilha de Orientação aos Empreendedores _____________________ 17

5.3

Revista de Ciências Contábeis ________________________________ 18

6. PRÁTICAS CONTÁBEIS ________________________________________ 21
6.1

Da Teoria à Prática _________________________________________ 21

6.1.1

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) _________ 23

6.1.2

Realização de Palestras de Orientação Contábil _________________ 23

7. ATIVIDADES DO CURSO _______________________________________ 25
8. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) ____________________ 27
8.1

Reunião Coordenadores TCC _________________________________ 27

8.2 Pré-Qualificações_____________________________________________ 27
8.3 Bancas finais ________________________________________________ 29
9. PROJETOS SOCIAIS ___________________________________________ 31
9.1

Aprendizado e Solidariedade __________________________________ 31

9.2

Prestação de Contas – Destinação do Imposto de Renda ___________ 31

9.3

Divulgação da Prestação de Contas e Destinação do IRPF __________ 33

9.4

Divulgação da Campanha de Destinação de 6% do IRPF ___________ 33

9.5

Campanha Lixo Eletrônico ____________________________________ 34

CONSIDERAÇÕES FINAIS _________________________________________ 35

3
APRESENTAÇÃO
A Coordenação do curso de Ciências Contábeis apresenta anualmente à
comunidade o Relatório de Atividades, contendo uma síntese das principais atividades
realizadas ao longo do ano.
Neste Relatório são evidenciados os projetos desenvolvidos, os eventos promovidos
e as atividades de ensino, pesquisa e extensão que contaram com a participação de
acadêmicos e docentes no ano transcorrido.
Em 2020, mesmo diante de um cenário desafiador devido à pandemia da Covid-19,
o curso de Ciências Contábeis manteve o seu compromisso com a comunidade acadêmica
e local, promovendo diversas ações que contribuem com a qualidade do ensino e com a
formação integral de nossos acadêmicos!
Entre estas ações, citamos as campanhas sociais realizadas visando o bem-estar
social e ambiental, as participações de acadêmicos e docentes em eventos locais, como a
Mostra de Iniciação Científica, bem como nacionais e internacionais, como o XX USP
International Conference in Accounting. Cita-se ainda a publicação da cartilha intiitulada
“Como ir mais longe com o seu negócio?” que orienta empreendedores da região sobre a
continuidade de suas empresas, visando contribuir com o desenvolvimento regional e o
sucesso da Revista do Curso de Ciências Contábeis, que atingiu mais de 130 mil acessos,
em 2020!
Desta forma, lhes convidamos a verificar nas próximas páginas as principais
realizações que alcançamos em 2020, sendo este um ano de muito aprendizado e que nos
permitiu, mesmo de forma online, estar próximos de nossos acadêmicos e de nossa
comunidade.

Prof. Sérgio Antônio Nikolay
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis
Carla Gomes
Equipe da Coordenação do Curso de Ciências Contábeis
Prof.ª Kélim Bernardes Sprenger
Equipe da Coordenação do Curso de Ciências Contábeis
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1. O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
O curso de Ciências Contábeis é ofertado pelas Faculdades Integradas de Taquara
– FACCAT há mais de 50 anos, o que demonstra a sua solidez e evidencia a qualidade do
nosso ensino.
Visando manter o curso sempre atualizado e atento às novas demandas do
mercado, além da equipe da Coordenação de Ciências Contábeis e do corpo docente, que
que estão em constante diálogo para a implementação de novas ideias, o curso também
conta com o Núcleo Docente Estrurante (NDE) que discute a atualização do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC).
Ao longo de 2020, diversas reuniões foram realizadas buscando melhor definir o
perfil do egresso, atualizar a matriz curricular frente as novas demandas do dia-a-dia
profissional, bem como tratar de diversos assuntos relacionados ao curso.
A seguir, apresenta-se uma síntese das principais reuniões realizadas que
objetivaram refletir e propor novas ações relacionadas ao curso de Ciências Contábeis.

1.1 Reuniões do Colegiado
O corpo docente do curso de Ciências Contábeis realiza reuniões periódicas de
colegiado, sob demanda da coordenação do curso, visando o compartilhamento de
informações e o debate de diversas questões do curso, seja em relação a sua atualização,
ao seu andamento ou à proposição de novas ideias.
No ano de 2020 ocorreu uma reunião de forma presencial, no dia 12 de fevereiro de
2020, as 18h, no auditório 01 do Centro de Eventos. Na ocasião foram discutidos o
planejamento do semestre e a atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

1.2 Reuniões do NDE
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Ciências Contábeis é composto
pelo coordenador do curso, Professor Me. Sérgio Antônio Nikolay, e pelos professores Dr.ª
Kélim Bernardes Sprenger, Dr.ª Patrícia Fernanda Carmem Kebach, Me. Paulo Roberto de
Aguiar Von Mengden e Dr. Roberto Tadeu Ramos Morais.
Ressalta-se que o NDE do curso tem atribuições consultivas, propositivas e de
assessoria sobre matéria de natureza acadêmica, sendo corresponsável pela concepção,
implementação, consolidação e contínua atualização do PPC.
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Durante o ano de 2020, as principais discussões do NDE se referiram a temas como:
a) novos componentes curriculares de natureza prática (Práticas Contábeis I, Práticas
Contábeis II e Práticas Contábeis III); b) adequação das referências bibliográficas do Curso
e análise das bibliografias; c) ações realizadas pelo curso; d) avaliações internas e
externas; e) projetos de extensão e vigência da nova resolução; f) atualização do perfil do
egresso; e g) demais atualizações do PPC.
O NDE do Curso de Ciências Contábeis procura realizar reuniões de forma
bimestral, objetivando assim um efetivo acompanhamento das atividades do Curso.
Durante o ano de 2020, foram realizadas 5 reuniões, ocorrendo em:
•

17/03/2020 – registrada sob a Ata de Nº 28/2020;

•

22/04/2020 - registrada sob a Ata de Nº 29/2020;

•

14/09/2020 – registrada sob a Ata de Nº 30/2020;

•

26/10/2020 - registrada sob a Ata de Nº 31/2020; e

•

08/12/2020 - registrada sob a Ata de Nº 32/2020.

Em decorrência do cenário de pandemia, todas as reuniões do NDE foram
realizadas de forma online, por meio da plataforma Google Meet. As referidas reuniões
constam registradas em Atas, conforme a numeração acima indicada, e estão arquivadas
digitalmente sob responsabilidade da equipe de coordenação do curso de Ciências
Contábeis.

1.3 Formação Docente
De forma semestral, a FACCAT organiza formações docentes visando a constante
qualificação dos professores. Além de ser um momento de aproximação entre os docentes
de diferentes áreas, experiências e metodologias de ensino são compartilhas e temas
importantes são estudados e debatidos.
Em 2020, o ensino online e suas ferramentas de apoio foram objeto de algumas de
nossas formações, preparando assim os professores da melhor forma para a atividade
docente online. E a convite da Diretoria de Graduação, o curso de Ciências Contábeis
participou da organização de uma destas formações, por meio da oferta do webinar sobre
“Ferramentas Tecnológicas para o Ensino e Aprendizagem Online”, ministrada pela Prof.ª
Dr.ª

Wendy

Beatriz

Witt

Haddad

Carraro,

que

é

Pós-Doutora

na

área

de

Empreendedorismo, Estratégia, Planeamento e Inovação em Negócios pela Universidade
do Porto e professora Adjunta do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade
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(PPGCONT) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Vice-Coordenadora
do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação da UFRGS e integrante do Projeto Listo Latin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship.
O webinar contou com a participação de mais de 80 professores da instituição,
promovendo muita interação e aprendizado, onde além de dicas gerais sobre a
organização e o desenvolvimento das aulas no formato online, foi possível entender mais
sobre diversas ferramentas tecnólogicas de apoio. Este momento foi considerado como
muito positivo pelos docentes, pois em tempos de aulas online, os professores estão
sempre em busca de novas informações para proporcionar aulas mais interativas, visando
engajar alunos e, claro, construir conhecimentos!
Figura 1 – Imagens da Formação Docente sobre Ferramentas Tecnológicas

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)
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2. RECEPÇÃO AOS ACADÊMICOS
O ingresso no ensino superior é um momento marcante em nossas vidas, pois
passa-se a estar diante de um novo mundo de oportunidades! Deste modo, a FACCAT
realiza um grande evento para recepcionar os novos acadêmicos.
No primeiro semestre de 2020, o evento ocorreu no dia 27 de fevereiro, às 19 horas,
no auditório principal do Centro de Eventos. Ao acessarem o espaço, os novos acadêmicos
foram recepcionados em um ambiente especial, que promoveu a integração entre os
acadêmicos e a instituição, bem como permitiu o acesso a várias informações, citando-se
por exemplo, a apresentação do Banco de Talentos, que possibilita a introdução dos
graduandos ao mercado de trabalho. A recepção também contou com dinâmicas,
atividades de integração e a presença do DJ Muka.
Em um segundo momento, os acadêmicos foram direcionados para uma conversa
com a Vice-Diretora de Graduação, Prof.ª Carine Backes Dörr, e com o coordenador do
curso de Comunicação, Prof. Augusto Parada. Neste momento foram tratados assuntos
gerais, como o Portal do Aluno, a parceria com Google, o sistema de notas, documentações
necessárias, entre outros. Também houve a apresentação sobre o funcionamento de
alguns setores com funcionários da instituição. Em seguida os novos acadêmicos
conversaram com o diretor-geral da Faccat, Prof. Delmar Henrique Backes, que despertou
nos alunos reflexões sobre sua vida acadêmica e enfatizou a importância da persistência
e da determinação em busca de seus sonhos.
Em um terceiro momento, os novos acadêmicos de Ciências Contábeis foram
direcionados ao auditório 03 do Centro de Eventos, no qual foram acolhidos pela
coordenação do curso, composta pelo Prof. Sérgio Nikolay e pela Carla Gomes, além do
representante discente, Samuel Sperb. Por meio de uma conversa, os alunos puderam
receber informações e esclarecimentos específicos do curso, bem como foram abordadas
as oportunidades que a área oferece e os diferenciais do curso de Ciências Contábeis da
FACCAT.
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3. PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E EVENTOS
A profissão contábil está em constante atualização, pois trata-e da linguagem dos
negócios, a qual tem se tornado universal em decorrência dos processos de convergência
da contabilidade, os quais contam com a iniciativa de diversos países, incluindo o Brasil.
Desta forma, preconiza-se o incentivo à formação continuada de nossos professores
e de nossos acadêmicos e egressos, estimulando-se a participação destes em eventos da
área que discutem temas novos, promovem a troca de conhecimento e despertam a
reflexão sobre esta área de atuação.
No ano de 2020, os professores de contábeis participaram de congressos, lives e
demais eventos que tiveram como objetivo a discussão de diferentes temas relacionados
às Ciências Contábeis, bem como houve a participação de acadêmicos em congressos e
na Mostra de Iniciação Científica, conforme detalha-se a seguir.

3.1 Mostra de Iniciação Científica
A Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação da FACCAT promove anualmente a
Mostra de Iniciação Científica que visa a inserção dos alunos de graduação em projetos de
pesquisa, pois se entende que esta é uma valiosa oportunidade para aprimorar qualidades
desejadas em um profissional de nível superior, bem como para estimular e iniciar a
formação daqueles mais vocacionados para a pesquisa.
Em 2020, houve uma adaptação do tradicional evento, o qual ocorreu no formato
online entre os dias 05 e 09 de outubro. Desta forma, os acadêmicos reuniram-se pelo
Google Meet para prestigiar pesquisas desenvolvidas e apresentar seus estudos na XVIII
edição da Mostra de Iniciação Científica e o X Salão de Extensão, Pesquisa e PósGraduação das Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT.
E, no dia 07 de outubro, houve grande participação dos acadêmicos do curso de
Ciências Contábeis, que apresentaram pesquisas de sua autoria e assistiram as
explanações dos colegas, resultando em um momento de valiosa troca de ideias e
informações. O Quadro 1 sintetiza os trabalhos apresentados pelos(as) acadêmicos(as) de
Contábeis, bem como indica o(a) respectivo(a) professor(a) orientador(a) e o tema da
pesquisa:
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Quadro 1 – Trabalhos selecionados para apresentação na XVIII edição da Mostra de
Iniciação Científica da FACCAT
Acadêmico(a)

Professor(a) Orientador(a)

Tema da Pesquisa

Adriana Rodrigues
Cavalheiro

Juliano Konzen

A aplicação da seção 17 da NBC TG 1000 Pelos
escritórios de contabilidade do Vale do
Paranhana - RS

Aline Reis Medeiros

Oscar Scherer

Custos da cadeia produtiva em uma indústria de
batata

Ana Paula Schmitz

Roberto Tadeu Ramos de
Moraes

O profissional contábil como consultor de
negócios

Bernardo Corrêa Trintin Roberto Carlos Hahn

Análise do resultado econômico em relação a
opção de faturamento do café da manhã em
uma empresa hoteleira: um estudo de caso

Bruna Borges
Graminho

Ailson José Vier

O compliance e sua utilização como instrumento
de controle e transparência nas empresas
gaúchas listadas na Bolsa de Valores

Bruna Carraro

Sandra Regina Toledo dos
Santos

Avaliação Panorâmica dos convênios e
emendas parlamentares nos municípios
componentes da Rota Romântica/RS: um
levantamento do período de 2016 a 2019

Daiana Anelise de
Oliveira

Leandra da Silva

Evidenciação do CPC 16 - Estoques: uma
análise em uma empresa do setor calçadista

Dara Luana Schirmer

Aleteia Hummes Thaines

Efeitos da implementação da lei geral de
proteção de dados nas rotinas dos profissionais
da área contábil: percepções dos contabilistas
associados à Associação dos Contabilistas do
Vale do Paranhana/RS

Diana Reis Medeiros

Kélim Bernardes Sprenger

Rastreabilidade de produtos agrícolas: análise
de custos para implementação da INC Nº
02/2018

Felipe Artur Brocker

Luís Antônio Licks Missel
Machado

Diferencial de alíquota e antecipação de 14% de
ICMS sobre as compras de produtos
importados, oriundos de fora do estado para as
indústrias do Simples Nacional

Felipe Elisandro da
Silva

Rafael Bered

A utilização da análise fundamentalista para
comparação de empresas do setor de consumo
com ações negociadas na B3

Fernanda Ferreira

Leticia Gomes Locatelli

Principais assuntos de auditoria: análise das
companhias listadas na B3

Franciele Muller
Mendonça

Doris Rejane Fernandes

Questão sobre gênero e raça do profissional na
área contábil na região do Vale do
Paranhana/RS

Gabriele Nadine
Smaniotto Trein

Oscar Luiz da Silveira
Scherer

Linhas de crédito para o agronegócio: quais são
as mais utilizadas pelos produtores rurais das
cidades de Igrejinha e Três Coroas/RS

Jandeise Cristiane de
Souza

Paulo Eduardo Rosselli
Wünsch

O impacto da carga tributária na produção de
calçados em diferentes estados da união: um
estudo de caso
(continua)
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Quadro 1 – Trabalhos selecionados para apresentação na XVIII edição da Mostra de
Iniciação Científica da FACCAT
(continuação)
Acadêmico(a)

Professor(a) Orientador(a)

Tema da Pesquisa

Jenifer Luana Kolling
Mendes

Sandra Regina Toledo dos
Santos

Gestão dos recursos públicos da saúde
municipal nos programas voltados às doenças
epidemiológicas: uma análise dos indicadores
nos municípios do Vale do Paranhana/RS

Karin Cristina Kraemer

Mateus Bassani de Matos

Impactos das definições do superior tribunal de
justiça sobre o conceito de insumos para fins de
apuração de créditos de PIS e COFINS

Karine da Silva

Paulo Roberto de Aguiar Von
Mengden

Custo no transporte rodoviário de cargas

Karoline Graça Maria

Antonio Osnei Souza

A percepção de impacto econômico da ação
judicial que visa a exclusão do icms da base de
cálculo do PIS e da COFINS, em um cenário
influenciado pelo covid-19.

Larissa Gabriela Port
Drehmer

Tatiane Pietrobelli Pereira

O nível de conhecimento dos escritórios
contábeis sobre as isenções e imunidades das
associações

Leonardo Fernandes
Raymundo

Claudio Kaiser

Análise do investimento em painéis solares do
sindicato dos trabalhadores na agricultura
familiar de rolante e riozinho: estudo de caso

Letícia Fereira dos
Santos

Jorge Maldaner

Regime especial de tributação - RET

Luana Cristina Kahl

Letícia Goulart dos Santos
Tessmann

Lucas Henrique
Gelinger

Roberto Carlos Hahn

Lucas Michel Flores de
Oliveira

Kélim Bernardes Sprenger

Abertura de capital: análise do desempenho
econômico financeiro pré e pós IPO.

Magda Anastácia
Werner

Gustavo Wohlgemuth Souza

A gestão financeira da escola pública: estudo de
caso em uma escola do Vale do Paranhana-RS

Marcelo Augusto
Gebing

Gestão estratégica na organização das
demonstrações financeiras de microempresa e
Lucimar Antônio Pereira Roxo
empresa de pequeno porte sob a ótica da
análise do risco de crédito

Muriele Taina Schuch

Tatiane Pietrobelli Pereira

Nara Elusa Espich

Paulo Eduardo Rosselli
Wünsch

Evidenciação da remuneração dos conselhos de
administração, fiscal e diretoria executiva: um
estudo nas 15 maiores empresas do nível
tradicional da B3 S.A.
Análises econômico e financeiras das
demonstrações contábeis dos clubes da série
"a" do campeonato brasileiro de futebol de 2018
e 2019.

O decreto nº 55.221/2020 e o impacto tributário
para o setor calçadista do Rio Grande do Sul:
um estudo de caso na indústria xy
A utilização de instrumentos da contabilidade
gerencial e sua contribuição para o desempenho
em micro e pequenas empresas no município de
Sapiranga/RS
(continua)
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Quadro 1 – Trabalhos selecionados para apresentação na XVIII edição da Mostra de
Iniciação Científica da FACCAT
(continuação)
Acadêmico(a)

Professor(a) Orientador(a)

Tema da Pesquisa

Pâmela Arnoldh

Leandra da Silva

Contabilidade criativa modificando as
demonstrações contábeis: análise comparativa

Samuel Mariano Sperb

Angela Patrícia Bovolini
Pedron

Análise das demonstrações econômico
financeiras: efeitos do valor justo dos ativos
biológicos

Vanessa Daiana
Schenkel

A influência das inovações técnicas digitais nos
Marcos Paulo Dhein Griebeler escritórios de contabilidade dos municípios do
Vale do Paranhana/RS entre 2010 e 2020

Vanessa Padia de
Souza

Letícia Gomes Locatelli

Desafios da mulher contadora: perfil e
perspectivas das profissionais formadas pelas
Faculdades Integradas de Taquara- FACCAT

Fonte: FACCAT (2020)

3.2 XX USP International Conference in Accounting
A egressa do curso de Ciências Contábeis, Natália Michaelsen, foi selecionada para
apresentar o artigo oriundo de seu Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) na XX USP
International Conference in Accounting. Este congresso foi concebido pelo Departamento
de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia Administração Contabilidade e
Atuárias da Universidade de São Paulo (FEA/USP) e é um evento consolidado no país e
se firma como o principal espaço para o debate das áreas de Contabilidade, Controladoria
e Atuária, sendo este um evento internacional
Assim, entre os dias 29 e 31 de julho de 2020, Natália apresentou o artigo intitulado
“Análise dos pareceres de Auditoria Governamental nos Municípios do Vale do
Paranhana/RS”, sob orientação da Professora Dr.ª Sandra Regina Toledo Dos Santos. O
estudo teve como escopo a auditoria governamental, com foco no trabalho realizado pelo
TCE/RS, objetivando analisar os pareceres das auditorias realizadas nos municípios da
região do Vale do Paranhana/RS, no período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro
de 2016.
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Figura 2 – Apresentação da Egressa Natália Michaelsen no Congresso USP

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)

Também a Prof.ª Drª Kélim Bernardes Sprenger, que compõem o quadro docente
do curso de Ciências Contábeis, esteve presente na XX USP International Conference in
Accounting. A professora apresentou um artigo oriundo de sua tese de doutorado.
O estudo intitulado "Powerful CEOs: desenvolvimento de uma métrica de
determinação do poder e sua aplicação no âmbito da remuneração executiva" lança luz
para questões acerca da governa corporativa, envolvendo questões como o poder e sua
relação com a remuneração dos executivos.
O artigo foi elaborado em conjunto com os Professores Dr. Clóvis Antônio Kronbauer
(UNISINOS), Dr. Cristiano Machado Costa (UNISINOS) e Me. Tatiane Pietrobelli Pereira
(FACCAT).
Figura 3 – Apresentação da Prof.ª Dr.ª Kélim Sprenger no Congresso USP

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)
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3.3 VI Fórum STHEM Brasil
O Fórum Internacional de Inovação Acadêmica do Consórcio STHEM Brasil tem
como objetivo socializar e integrar as práticas inovadoras de ensino voltadas à sala de aula,
à pesquisa e à extensão, realizadas pelos docentes das IES consorciadas. Esse encontro
contempla a missão e valores do Consórcio STHEM Brasil ao considerar o compromisso
com a qualidade, a cooperação entre as instituições, o engajamento e a capacidade de
aprendizagem contínua, contribuindo para a formação de professores e gestores
educacionais capazes de lidar com os desafios da sociedade.
A 6ª edição do Fórum STHEM Brasil ocorreu entre 21 a 23 de maio de 2020,
ocorrendo de forma online. O evento contou com cinco workshops, sobre ensino por
competências; ferramentas Google para Educação; gamificação para o ensino superior;
Project Based Learning e Flipped Classroom. Além da apresentação do especialista Dr.
John Paul Rollert da Escola de Negócios da Universidade de Chicago que tratará “O papel
da ética, empatia e liderança na educação” por meio de um vídeo.
Neste evento, o trabalho submetido pela Professora do curso de Ciências Contábeis,
Doutora Kélim Bernardes Sprenger, foi aprovado para apresentação. A pesquisa
apresentada e que se intitula "Metodologia Ativa como Método de Ensino em Contabilidade
de Custos" teve como objetivo propor uma metodologia ativa para aplicar os conhecimentos
estudados em Contabilidade de Custos, visando a assimilação de conteúdos e o
desenvolvimento de competências dos acadêmicos.
Figura 4 – Apresentação da Prof.ª Dr.ª Kélim Sprenger no VI Fórum STHEM Brasil

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)
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3.4 Participação em Live
A convite da Prefeitura de Parobé/RS, as Professoras Me. Tatiane Pietrobelli Pereira
e Dr.ª Kelim Sprenger, apresentaram os principais resultados da pesquisa realizada com o
apoio da FACCAT intitulada "Fatores Determinantes da Continuidade Operacional em
Micro e Pequenas Empresas do Vale do Paranhana/RS". A Live ocorreu de forma online
no dia 02 de agosto de 2020 e foi transmitida pelas redes sociais, objetivando compartilhar
conhecimentos com os empreendedores.
Figura 5 – Participação das Professoras Tatiane Pereira e Kélim Sprenger em Live

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)
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4. ATIVIDADES DE PESQUISA
Um projeto de pesquisa elaborado pelas Professoras Me. Tatiane Pietrobelli Pereira
e Dr.ª Kélim Bernardes Sprenger e submetido ao Edital de Pesquisa nº 1/2018 da FACCAT
foi selecionado para execução durante o período compreendido entre março de 2019 e
abril de 2020. A pesquisa contou ainda com a participação do acadêmico Samuel Mariano
Sperb, bolsista de iniciação científica.
A pesquisa intitulada “Fatores Determinantes da Continuidade Operacional em Micro
e Pequenas Empresas do Vale do Paranhana/RS” foi concluída com a participação de 90
empreendedores e conseguiu traçar um panorama da região, bem como as principais
dificuldades internas e externas vivenciadas pelos empreendedores, as quais
complementadas de informações adicionais dos entrevistados, permitiram identificar os
principais fatores que podem comprometer um negócio, além de apontar medidas que
possam solucionar ou mitigar tais problemas.
Após a conclusão do estudo, o mesmo foi apresentado ao Comitê de Pesquisa,
presidido pela Professora Coordenadora Aneli Paaz. A reunião ocorreu de forma online no
dia 17 de julho de 2020 e na ocasião foi possível socializar os resultados da pesquisa.
Figura 6 – Apresentação de Pesquisa ao Comitê da FACCAT

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)
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5. PUBLICAÇÕES DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Ao longo de 2020, professores e acadêmicos de Ciências Contábeis realizaram
publicações sobre diferentes temas da área, as quais contribuem com a disseminação do
conhecimento contábil para a sociedade, estando alguns destes exemplos elencados a
seguir:

5.1 Artigo publicado no Jornal NH e Jornal do Comércio
O Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Professor Me. Sérgio Antonio
Nikolay, realizou a publicação de seu artigo sobre Gestão Financeira no Jornal NH, da
cidade de Novo Hamburgo, e também no Jornal do Comércio, da cidade de Porto Alegre,
no dia 07 de dezembro de 2020.
O artigo enfatiza a importância do controle financeiro nas organizações e o Professor
Me. Sérgio Nikolay cita um ponto crucial que diz respeito à separação das finanças da
pessoa física (sócio) e da pessoa jurídica (empresa): “A gestão financeira de qualquer
empresa passa pela organização e pelo controle, separando os valores pessoais dos
valores da empresa, jamais misturando-os. As despesas e investimentos familiares do
empresário ou sócio devem ser sustentadas pelas suas finanças pessoais, oriundas do seu
pró-labore aliado às de distribuições lucros que a empresa venha a efetuar. Jamais utilizar
os recursos financeiros da empresa para pagar as “contas e despesas pessoais dos
sócios”.
Figura 7 – Publicação de Artigo do Prof. Sérgio Nikolay no Jornal do Comércio

Fonte: Jornal do Comércio (2020)
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5.2 Cartilha de Orientação aos Empreendedores
A

partir

da

Determinantes
Operacional

pesquisa
da

em

“Fatores

Continuidade

Micro

e

Pequenas

Empresas do Vale do Paranhana/RS”
realizada pelas Professoras Me. Tatiane
Pietrobelli Pereira e Dr.ª Kélim Bernardes
Sprenger, em conjunto com o acadêmico
Samuel

Mariano

Sperb,

Bolsista

de

Iniciação Científica, foi elaborada a cartilha
“Como ir mais longe com o seu Negócio?”
que sintetiza as principais constatações do
estudo de forma direcionada aos atuais e
futuros empreendedores.
Segundo os pesquisadores, a ideia do estudo partiu da constatação estatística de
que muitas empresas fecham as portas ainda nos iniciais de operação. “Esta realidade
mostra que ainda há fatores ligados ao empreendedorismo que devem ser entendidos,
inclusive sobre as dificuldades que os nossos empreendedores têm enfrentado”, justificam.
Com base na análise das respostas obtidas dos entrevistados, os autores
conseguiram estabelecer um panorama da região, identificando as principais dificuldades
internas e externas vivenciadas pelos empreendedores e os principais fatores que podem
comprometer um negócio, bem como apontar medidas para solucionar ou mitigar tais
problemas. Constataram, por exemplo, a carência de preparo e orientação prévia, pois, em
média, 63% dos empreendedores não buscaram aperfeiçoamento antes de iniciarem o
negócio ou, ainda, uma consultoria especializada (89%).
Entre as principais dificuldades internas detectadas nas empresas, constam a
gestão de recursos financeiros, a formação da carteira de clientes, o atendimento a
questões legais e a gestão de pessoas, que, juntas, representam 62% dos apontamentos
levantados. Soma-se a isso a dificuldade de obtenção de crédito, outro ponto relevante
indicado pelos entrevistados. No tocante ao ambiente externo, os empreendedores citaram
dificuldades em relação à alta carga tributária, o grande número de exigências burocráticas
a cumprir, a inadimplência dos clientes e a situação econômica em geral.
A

cartilha

pode

ser

acessada

de

forma

integral

em:

https://contabeis.faccat.br/blog/wp-content/uploads/2020/07/cartilha_contabeis_2020.pdf
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5.3 Revista de Ciências Contábeis
O curso de Contábeis da FACCAT lançou em 2012 a Revista Eletrônica do Curso
de Ciências Contábeis, sendo este um periódico que tem por finalidade divulgar os
resultados de pesquisas científicas das áreas de Ciências Contábeis, Administração,
Economia e correlatas (ISSN 2357-9080).
A equipe editorial é formada por professores de diferentes áreas do conhecimento,
sendo composta por mestres e doutores da FACCAT e de demais Instituições de Ensino
Superior.
No ano de 2020, foram publicados 26 artigos que tratam de temas atuais e
relevantes para o cenário corporativo brasileiro. Uma síntese destes pode ser observada
no Quadro 2 a seguir que apresenta os estudos que constam na Edição v. 9, n. 1 (2020):
Quadro 2 – Artigos Publicados na Revista de Ciências Contábeis v. 9, n. 1 (2020)
Título

Autores

Distribuição da Riqueza das Empresas de Capital Aberto do Rio Grande
do Sul Conforme a NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado

Ana Clara de Oliveira, Kélim
Bernardes Sprenger

A Importância do Licitacon para as Compras Públicas no Rio Grande do
Sul

Andrieli de Oliveira Pires,
Wilson Medeiros Rodrigues

Infrações Profissionais do Contador: uma Análise Comparativa
Considerando a Adoção da Fiscalização Eletrônica pelo CRCRS

Camila Estéfani Krummenauer,
Leticia Gomes Locatelli

As Inovações Tecnológicas e a Contabilidade Digital: um Estudo de
Caso sobre a Aceitação da Contabilidade Digital no Processo de
Geração de Informação Contábil em um Escritório Contábil do Vale do
Paranhana/RS

Charliene Bruna Holanda
Andrade, Querte Teresinha
Conzi Mehlecke

A Controladoria como Ferramenta de Gestão às Empresas
Franqueadoras do Setor Calçadista Situadas no Vale do Paranhana/RS

Claudionara Sibele Harff,
Roberto Carlos Hahn

Aplicação da NBC TG 20 – Custos de Empréstimos em uma Empresa de Daniel Antônio Reginatto,
Construção Civil
Jorge Maldaner
Holding Familiar: Vantagens e Desvantagens na sua Constituição
Perante os Aspectos Societários, Tributários e Sucessórios, por meio de
uma Análise Comparativa

Daniela Colombo, Aleteia
Hummes Thaines

O Impacto da Regulamentação do Investidor-Anjo nas Startups da
Região Metropolitana de Porto Alegre-RS

Fabrício Rafael Fülber,
Roberto Carlos Hahn

Compliance como Ferramenta na Prevenção de Riscos e no Combate à
Fraude Organizacional

Felipe Rossa Roldo, Aleteia
Hummes Thaines

(Continua)
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Quadro 2 – Artigos Publicados na Revista de Ciências Contábeis v. 9, n. 1 (2020)
(Continuação)
Título

Autores

Governança Corporativa no Setor Público: um Estudo Aplicado à
Companhia Riograndense de Saneamento

Gustavo Ernesto Weber,
Sandra Regina Toledo dos
Santos

Divergências nos Processos de Compras: Identificação e Análise dos
Impactos Relevantes em uma Empresa Industrial Calçadista do Vale do
Paranhana/RS

Igor Augusto Schmitt, Leandra
da Silva

A Metodologia COSO I como Instrumento de Controle Interno: um
Estudo sobre a Percepção dos Gestores das Indústrias Calçadistas do
Município de Sapiranga/RS

Jéssica Tomasi, Ailson José
Vier

Contabilidade Ambiental: Mensuração dos Resultados Financeiros e
Ambientais da Logística Reversa em uma Indústria de Esquadrias do
Vale do Paranhana/RS

Natalí de Fátima Pandolfo,
Felipe Baptista de Leão,
Leandro Levi Zucatti

Impactos das Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa
em uma Operadora de Plano de Saúde

Suélenn Braga Muniz, Tatiane
Pietrobelli Pereira

Fonte: Revista Eletrônica do Curso de Ciências Contábeis – FACCAT (2020)

E os temas dos artigos publicados no v. 9, n. 2 (2020) da Revista Eletrônica do Curso
de Ciências Contábeis podem ser verificados no Quadro 3:
Quadro 3 – Artigos Publicados na Revista de Ciências Contábeis v. 9, n. 2 (2020)
Título

Autores

Contabilidade Rural: Aplicação da NBC TG 29

Alan Luiz da Silva Rocha,
Tatiane Pietrobelli Pereira

O Impacto do Diferencial de Alíquotas do ICMS sobre as Empresas do
Comércio Optantes pelo Simples Nacional

Carine Weber, Lucimar Antônio
Teixeira Roxo

As Isenções de Impostos para Portadores de Deficiência

Caroline Ribeiro Ariza, Oscar
Luiz da Silveira Scherer

Comparativo de Desempenho Econômico-Financeiro e Social entre
Cooperativas de Crédito e Bancos Comerciais Privados Não
Cooperativos

Daniela Maria de Souza, Derli
Schmidt

A Percepção dos Escritórios de Contabilidade do Vale Do Paranhana/RS Emilaine Kullmann dos Santos,
e de São Francisco de Paula/RS sobre a Contabilidade Digital
Juliano Konzen
Os Desafios dos Profissionais Contábeis e Colaboradores da Área na
Implantação do Bloco K.

Evelise Michele da Silva,
Daniel Facchini

Formação, Conhecimentos da Prática e Experiência com o Ensino: um
Estudo com Docentes de Ciências Contábeis

Lilian Pereira de Souza,
Patrícia Angelo Nanni, Marcelo
Marchine Ferreira, Osmar
Antonio Bonzanini

(Continua)
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Quadro 3 – Artigos Publicados na Revista de Ciências Contábeis v. 9, n. 2 (2020)
(Continuação)
Título

Autores

Osmar Antonio Bonzanini,
Evolução da Riqueza Gerada e Distribuída pelas Empresas Listadas no
Douglas Martins Bolzan,
Novo Mercado - BM&FBovespa: um Estudo a partir da Demonstração do
Eduardo Pessotto Godoy,
Valor Adicionado
Marcelo Marchine Ferreira
Redes de Cooperação: uma Análise Descritiva sobre a Influência
Linara de Borba, Dorneles Sita
Contábil e Financeira em uma Loja do Ramo de Materiais de Construção Fagundes
O Investimento em Ativos de Renda Fixa para os Acadêmicos do Curso
de Ciências Contábeis da Faccat: uma Análise Comparativa de Acordo
com o Perfil do Investidor

Pedro Henrique Evaldt
Manique, Rafael Bered

Adequado Tratamento do Ato Cooperativo em Cooperativas de Crédito e
Rafael Carlos Frighetto,
suas Diferenças na Aplicação do IOF e COFINS em Relação aos Bancos
Roberto Tadeu Ramos Morais
Comerciais
Análise da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1) – Entidades sem
Finalidade de Lucros e do Impacto Financeiro pelo Descumprimento das Talini Sant Anna de Oliveira,
Obrigações Acessórias Aplicadas ao Terceiro Setor com Ênfase em uma Solange Martins Rosa
Organização Religiosa

Fonte: Revista Eletrônica do Curso de Ciências Contábeis – FACCAT (2020)

Todos os artigos estão disponíveis de forma gratuita e na integra por meio da página
eletrônica da Revista (https://seer.faccat.br/index.php/contabeis/index).
Ressalta-se ainda o alcance que tais estudos tem com a publicação na Revista
Eletrônica do Curso de Ciências Contábeis, pois o número de acessos vem aumentando
consideravelmente nos últimos anos, conforme apresenta o Gráfico 1, indicando a
relevância da Revista para a academia a e sociedade:
Gráfico 1 – Quantidade de Acessos à Revista de Ciências Contábeis
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Fonte: Revista Eletrônica do Curso de Ciências Contábeis – FACCAT (2020)
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6. PRÁTICAS CONTÁBEIS
Unir a teoria e a prática na área contábil é primordial para a formação do futuro
profissional e o curso de Ciências Contábeis da FACCAT contempla a formação integral
do seu acadêmico, proporcionando ao longo do curso diversas atividades que unem além
de pesquisa e ensino, também a extensão, voltada à prática do dia a dia e à assistência à
comunidade que demanda por orientações contábeis de qualidade. A seguir constam as
principais atividades realizadas em 2020:

6.1 Da Teoria à Prática
No primeiro semestre letivo de cada ano, é ofertado o componente obrigatório
Estágio Supervisionado, denominado de Práticas Contábeis III a partir de 2021/1. Por meio
deste componente curricular, os acadêmicos encontram na estrutura oferecida pela
FACCAT uma forma de estar mais próximos do ambiente profissional contábil.
Diante de uma proposta estruturada e que visa contemplar as principais demandas
do mercado de trabalho, os futuros bacharéis em Ciências Contábeis têm a oportunidade
de praticar diversos conhecimentos trabalhados no decorrer do curso. Além de atividades
envolvendo escriturações contábeis em softwares profissionais, os acadêmicos
desenvolvem prestações de serviços à comunidade acadêmica e local, tais como:
orientação e elaboração da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF),
apresentação de palestras para a comunidade acadêmica, organização de encontros e
atividades de pesquisa na FACCAT.
No ano de 2020, diante do cenário de pandemia, os alunos realizaram estas
atividades de forma on-line, utilizando-se da ferramenta Google Meet. Em decorrência
desta nova realidade, houve uma redução na quantidade de atendimentos para a prestação
de serviços relativos à DIRPF, mas mesmo diante dos desafios, 34 pessoas foram
beneficiadas com a elaboração de suas declarações de Imposto de Renda.
Além disso, os acadêmicos elaboram e apresentaram 6 palestras para diversas
turmas de alunos dos cursos de: Comunicação Social, Psicologia, Administração e
Ciências Contábeis. Cabe ressaltar ainda a execução de diversas atividades de simulação
de rotinas contábeis empresariais que foram realizadas por meio do sistema contábil que
o curso disponibiliza em parceria com a empresa Data Cempro.
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Figura 8 – Turma de Estágio Supervisionado – 2020/1

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)
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6.1.1 Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF)
Os acadêmicos da disciplina de Estágio Supervisionado tiveram a oportunidade de
colocar em prática seus conhecimentos e exercer a solidariedade por meio da prestação
de serviços voluntária à comunidade. Os serviços mencionados se referem à Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF). A prestação de serviços ocorreu sob a
supervisão do Professor Me. Sérgio Antônio Nikolay entre os dias 03 e 17 de março de
2020, de forma presencial, nas salas C 201 e C 202.
Na ocasião, os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis realizaram orientações,
elaborações e transmissões de trinta e quatro (34) 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, bem como
uma prestação de serviço de qualidade à comunidade.
Porém, com o início da pandemia, não foi possível estender os atendimentos em
todo o período de abrangência da declaração, pois as aulas foram transferidas para o
formato online, seguindo os protocolos de saúde e visando evitar a disseminação do vírus.

6.1.2 Realização de Palestras de Orientação Contábil
Visando a interdisciplinaridade e a propagação de informação contábil e financeira
de qualidade, o Curso de Ciências Contábeis, por meio da disciplina de Estágio
Supervisionado, estimula os discentes a propor, elaborar e realizar palestras aos demais
acadêmicos, sejam estes estudantes de Ciências Contábeis ou de outros cursos da
instituição.
Os temas das palestras são propostos pelos próprios acadêmicos da disciplina e
apresentados inicialmente ao professor que orienta a sua condução. No ano de 2020, as
palestras foram realizadas através da ferramenta Google Meet e os assuntos abordados
foram: Abertura de Empresa, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e Finanças
Pessoais.
As acadêmicas Fernanda Ferreira, Luana Cristina Kahl e Cátia Luana Wathier,
abordaram a temática: “Abertura de Empresas”, conforme se verifica na Figura 9. As alunas
palestraram na disciplina de Psicologia Aplicada à saúde, ministrada pela professora
Evelyn Vigueiras, do curso de Fisioterapia, no dia 09 de junho de 2020. As alunas também
explanaram a temática para alunos da professora Alessandra Jacoby, da disciplina
Psicologia do Trabalho, do curso de Psicologia, no dia 09 de junho de 2020. Ainda, os
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alunos da disciplina de Administração e Mensuração de Resultados, ministrada pela
professora Analu Schimdt Horele, também foram agraciados pela palestra sobre abertura
de empresa, no dia 22 de junho. Explanou-se também, no mesmo dia, para os alunos da
disciplina Gestão de Eventos, ministrada pela professora Vera Correa, do curso de Design.
Figura 9 – Realização de Palestra sobre Abertura de Empresas

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)

Já os acadêmicos Bernardo Corrêa Trintin e William Luiz Henkel, no dia 15 de junho,
palestraram sobre o assunto “Finanças Pessoais”, para a turma de Tópicos Especiais,
ministrada pelo professor Daniel Auler, dos cursos de Administração e Ciências Contábeis,
como se verifica na Figura 10:
Figura 10 – Realização de Palestra sobre Finanças Pessoais

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)

E com a temática: “LGPD” as acadêmicas Dara Luana Schirmer e Karine da Silva,
proferiram a palestras para os alunos da disciplina de Tópicos Especiais, ministrada pelo
professor Daniel Auler, dos cursos de Administração e Ciências Contábeis.
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7. ATIVIDADES DO CURSO
Buscando complementar a formação dos acadêmicos e egressos, bem como prover
momentos de integração e compartilhamento de experiências, o curso de Ciências
Contábeis oferece cursos e oficinas, conforme o detalhamento a seguir.

Cursos e Oficinas
•

Oficina: Calculando Imposto de Renda - Pessoa Física

Data: 29/02/2020
Nº de alunos participantes: 36 alunos
Professora ministrante: Me. Tatiane Pietrobelli Pereira
Figura 11 – Oficina: Calculando Imposto de Renda - Pessoa Física

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)

•

Curso: Preparatório para o Exame de Suficiência
Data: 08/08/2020
Nº de alunos participantes: 5
Professora ministrante: Dr.ª Kelim Bernardes Sprenger
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•

Curso: Preparatório para o Exame de Suficiência
Data: 24 e 31/10/2020
Nº de alunos participantes: 13
Professora ministrante: Dr.ª Kelim Bernardes Sprenger
Figura 12 –Curso Preparatório para o Exame de Suficiência

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)

27
8. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
Para a condução dos acadêmicos no momento de finalização do curso, a
coordenação de Ciências Contábeis participa ativamente da organização das bancas,
sendo que as principais etapas estão descritas abaixo.

8.1 Reunião Coordenadores TCC
No dia 25 de agosto, utilizando-se a plataforma Google Meet, realizou-se a reunião
com os coordenadores de TCC´s, que definiu as regras e datas para a realização das
bancas avaliadoras dos trabalhos de conclusão.
Figura 13 – Reunião Coordenadores TCC

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)

8.2 Pré-Qualificações
Durante os meses de setembro a outubro de 2020, ocorreram de forma online, por
meio da plataforma Google Meet, 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
(Figuras 14, 15 e 16 abaixo), proporcionando ao acadêmico, valiosas sugestões e
melhorias para a avaliação final.
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Figura 14 – Apresentação de TCC pela Acadêmica Jandeise de Souza

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)

Figura 15 – Apresentação de TCC pela Acadêmica Nara Espich

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)
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Figura 16 – Apresentação de TCC pelo Acadêmico Bernardo Trintin

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)

Ressalta-se ainda que, mesmo diante deste novo formato de realização das bancas,
totalmente online, contou-se com a participação de 100% dos membros das bancas realizadas, o
que demonstra a organização e execução exitosa das bancas.

8.3 Bancas finais
As bancas finais foram realizadas no dia 23 de dezembro de 2020, também no formato
online e assim como ocorreu durante as pré-qualificações, também contou com a presença
de todos os integrantes. Neste momente, os acadêmicos apresentaram a versão final de
seus trabalhos e receberam as contribuições dos membros avaliadores. Os acadêmicos de
Ciências Contábeis que apresentaram seus TCCs estão representados nas Figuras 17 e 18:
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Figura 17 – Acadêmicos de Ciências Contábeis

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)

Figura 18 – Acadêmicos de Ciências Contábeis

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)
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9. PROJETOS SOCIAIS
O curso de Ciências Contábeis, engajado com o desenvolvimento da comunidade e
com a formação integral de seus acadêmicos, promove diversas ações de cunho social e
ambiental, conforme sintetiza-se a seguir.

9.1 Aprendizado e Solidariedade
No dia 15 de abril de 2020, realizou-se a entrega de alimentos arrecadados pela
turma da disciplina de Estágio Supervisionado, do Curso de Ciências Contábeis, durante
a realização de prestações de serviços de orientação e elaboração da Declaração de
Imposto de Renda de Pessoa Física à comunidade. A entidade beneficiada foi a Ação
Solidária Adventista (ASA), da cidade de Taquara/RS, que atua no projeto Mutirão da
Solidariedade, com a Igreja Adventista e Escola IACS.
Figura 19 – Doação de Alimentos à ASA

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)

9.2 Prestação de Contas – Destinação do Imposto de Renda
Anualmente o curso de Ciências Contábeis oportuniza a realização da prestação de
contas pelas entidades locais acerca da destinação do Imposto de Renda. No ano de 2020,
a atividade foi realizada no formato online, via plataforma Google Meet e transmitida pelo
Youtube, na noite do dia 28 de setembro. O Coordenador do Curso de Ciências Contábeis,
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Professor Me. Sérgio Nikolay presidiu a atividade, representando a FACCAT na campanha
desenvolvida em conjunto com o Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do
Adolescentes de Taquara (Comdica).
Por meio da iniciativa, os contribuintes pessoas físicas são orientados a como
destinar até 6% do Imposto de Renda devido para instituições locais, direcionando os
recursos em favor do Fundo Municipal.
Durante a reunião, o auditor da Receita Federal, Roberto Bellini, explanou os
potenciais de cada cidade da região, indicando o volume de recursos que poderia ser
destinado e aproveitado diretamente pelas nossas. O auditor apresentou ainda que foram
recolhidos, na declaração IRPF 2019/2020, R$ 178 mil. Contudo, ressaltou que o atual
montante oriundo das destinações representa apenas 12% do potencial.
As entidades taquarenses que prestaram contas do valores recebidos foram a
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Instituto Vitória, AABB
Comunidade, Projeto Santa Cecília, Ong Vida Breve e Lar Padilha. Segundo os relatos dos
representantes, os recursos tiveram aplicação em diversas frentes, como obras de reforma
e melhorias, pagamento de pessoal, aquisição de equipamentos de informática e de
materiais de trabalho.
Figura 20 – Prestação de Contas – Destinação do Imposto de Renda

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)
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9.3 Divulgação da Prestação de Contas e Destinação do IRPF
No dia 30 de setembro, no programa Painel 1490, da Rádio Taquara, intermediado
pelo locutor Vinicius Lindem, o Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Professor
Me. Sérgio Nikolay, juntamente com o presidente do Condica de Taquara e diretor do Lar
Padilha, Sr. Fernandes Vieira, expuseram os resultados da Prestação de Contas da
Campanha da Destinação do IRPF, e enalteceram a importância da destinação para todas
as entidades da região.
Na oportunidade, o Professor Sérgio Nikolay também orientou sobre como as
pessoas físicas podem realizar a destinação de até 6% do Imposto de Renda devido.
Figura 21 – Prestação de Contas – Entrvista Rádio Taquara

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)

9.4 Divulgação da Campanha de Destinação de 6% do IRPF
Prezando pelo o alcance da Campanha de Destinação do 6% do IRPF e buscando
conscientizar a comunidade, entre os dias 10 a 16 de dezembro, o Coordenador do curso
de Ciências Contábeis, Professor Me. Sérgio Nikolay, idealizador da Campanha, realizou
diversas divulgações sobre o tema.
O Professor Me. Sérgio Nikolay gravou um vídeo explicativo, o qual foi enviado pelas
redes sociais: facebook, whattssap, instagran e e-mails, com o objetivo de conscientizar
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os contribuintes, para a destinação de até 6% do valor do imposto de renda devido, tendo
em vista que o prazo se encerra no dia 30 de dezembro.

9.5

Campanha Lixo Eletrônico
O Curso de Ciências Contábeis realiza anualmente a campanha institucional de coleta

do lixo eletrônico. Em 2020, nos meses de novembro e dezembro foram arrecadados
computadores, CPU’s, telefones, televisores e equipamentos eletrônicos em geral. A
campanha contou com a participação da comunidade acadêmica e local.
No dia 21 de dezembro, a empresa Cooperativa de Reciclagem e Limpeza de Taquara
(COORELI), inscrita sob CNPJ: 13.498.991/0001-26, responsável pelo destino correto
destes materiais, coletou os itens oriundos da campanha.
E mesmo em meio a pandemia, verificamos o exemplo de várias pessoas
preocupadas em fazer a destinação correta do lixo eletrônico, como foi o caso de um senhor
que trouxe seu antigo aparelho televisor para o descarte, como apresenta a Figura 22,
mostrando sua responsabilidade ambiental.
Figura 22 – Exemplo de Responsabilidade Ambiental

Fonte: Arquivo Ciências Contábeis (2020)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em 2020 vivenciamos um ano atípico, marcado pela pandemia da Covid-19, o que
ocasionou diversas mudanças em todos os aspectos de nossas vidas. Essas mudanças
trouxeram consigo a necessidade de nos reinventarmos, de encontrar alternativas e de nos
adaptarmos ao chamado “novo normal”. Neste ano de grandes desafios, nos deparamos
com novas metodologias de trabalho, reflexões, formas de ensinar e aprender.
E mesmo diante deste cenário desafiador, o curso de Ciências Contábeis manteve
o seu compromisso com a qualidade do ensino e com a formação integral dos acadêmicos,
promovendo diversas ações que abrangeram docentes, discentes e a comunidade local,
sempre empregando os cuidados necessários que o período demanda. Desta forma, os
encontros presenciais cederam espaço ao formato online e neste modelo alcançamos os
principais objetivos estipulados.
Entre estas realizações, pode-se citar inicialmente a oficina de formação docente
oferecida pelo curso de Ciências Contábeis aos professores da instituição que abordou as
diversas ferramentas tecnológicas para o ensino e aprendizagem online, por meio da qual
novas possibilidades de aplicações foram discutidas. Destaca-se ainda a participação de
discentes e professores em Congressos nacionais, as publicações de artigos e materiais
informativos da área, a participação de acadêmicos e professores em lives, entrevistas e
palestras, bem como a participação efetiva dos acadêmicos na Mostra de Iniciação
Científica. Complementa-se ainda este rol de atividades acadêmicas mencionando-se a
realização das pré-bancas e bancas finais de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na
modalidade online e que atingiram 100% de presença dos membros.
Também a preocupação com a responsabilidade social foi constante neste ano,
tendo sido possível realizar a tradicional prestação de serviços contábeis de elaboração de
declarações de imposto de renda à comunidade, a qual resultou na arrecadação de
alimentos para entidades da região, bem como a Campanha de Destinação de 6% do IRPF.
Cita-se também a campanha do Lixo Eletrônico, a qual demonstra a preocupação
socioambiental do curso e seus acadêmicos. Além disso, o coordenador do curso de
Ciências Contábeis mediou a realização da prestação de contas acerca da destinação do
Imposto de Renda por entidades locais.
Entende-se que estas ações realizadas pelo curso, mesmo que limitadas pelo atual
cenário, são de grande valia para a comunidade acadêmica e local. Ressalta-se que o
curso de Ciências Contábeis também se engajou neste período em promover a atualização
profissional e a formação complementar de acadêmicos e egressos, planejando e ofertando
outros cursos de aperfeiçoamento, oficinas e pós-graduação, porém acredita-se que o
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cenário de instabilidade econômica ocasionou incertezas financeiras, e por este motivo os
mesmos não obtiveram quórum para a realização. E, apesar do período de crise financeira
e da acirrada concorrência educacional, entende-se que com o comprometimento com a
excelência que o curso demonstra, bem como o contato constante com os acadêmicos, foi
possível amenizar tais efeitos, mantendo-se a fidelização dos alunos com o curso e com a
Faccat.
Deste modo, entendemos que mesmo diante de determinadas limitações impostas
pela pandemia, o trabalho contínuo realizado pela coordenação do Curso de Ciências
Contábeis permite honrar o compromisso firmado com a sociedade, prezando pela
continuidade das ações e projetos sociais, pela qualidade do ensino e pela formação
integral do ser humano.

Dezembro de 2020
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