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    X DESAFIO CULTURAL  
DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 2017 

 
 

REGULAMENTO 
 
 
1) As inscrições poderão ser efetuadas até o dia 13/04/2017 pelo site www.faccat.br, no link 

extensão. 

2) Qualquer acadêmico da FACCAT poderá participar, independentemente do curso; 

3) A participação poderá ser individual e ou em grupo, formado, no máximo, de cinco acadêmicos; 

4) Não será permitida a participação de professores da FACCAT, seja individual e ou em grupo com 

os acadêmicos; 

5) As questões estarão disponíveis aos inscritos no site www.faccat.br, na página do Curso, a partir 

do dia 14/04/2017. 

6) O Desafio Cultural será por provas de diversas áreas:  

 Auditoria; 

 Cálculos Atuariais; 

 Contabilidade (várias); 

 Custos; 

 Estatística; 

 Ética; 

 Legislação; 

 Matemática Financeira; 

 Orçamento; 

 Perícia; 

 Português. 

 Teoria e Prática Cambial 

7) As questões de cada área foram elaboradas pelos professores e suas respectivas respostas 

serão mantidas em sigilo e em poder destes; 

8) As respostas deverão ser entregues da coordenação de Ciências Contábeis até o dia 26/05/2017 

– sexta-feira, até às 20h30min, com o padrão de identificação de cada módulo, a seguir 

exemplificado: 

 Identificação do grupo: 

 Questões:  nome da disciplina 

 Professor: nome do professor que elaborou as questões 

 Respostas:  

 Questão nº 01  e sua respectiva resposta; 
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 Questão nº 02  e sua respectiva resposta; 

 e assim sucessivamente. 

9) A verificação das respostas será efetuada pelo professor que elaborou as questões. No período 

de 27/05/16 a 05/06/17 o professor deverá entregar ao coordenador do Curso de Ciências 

Contábeis o resultado dos acertos de cada grupo até o dia 06/06/16 e manter as respostas em 

seu poder e em sigilo até o dia 08/06/17. 

10) Os resultados serão divulgados no XII Encontro de Alunos de Ciências Contábeis da FACCAT, 

dia 08/06/2017, quinta-feira, a partir das 21h, na presença de todos; 

11) 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) 

12) Salienta-se que o prêmio somente será concedido aos vencedores, se no mínimo estiver 

presente um componente do grupo até o final do XII Encontro de Alunos de Contábeis, momento 

da apuração dos resultados, dia 08/06/17; 

13) Em caso de empate, o prêmio será dividido entre os vários ganhadores; 

14) Quaisquer dúvidas e ou questionamentos serão dirimidos pelo comitê de professores que 

elaboraram as questões.  

 

 

Taquara, RS, 10 de março de 2017. 

 

 

Sérgio Antonio Nikolay 

Coord. Curso de Ciências Contábeis - FACCAT 


