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Prezad@,

  Desde o último informativo de 2022, várias atividades foram
realizadas pelos cursos de graduação em Administração, Ciências
Contábeis, Turismo e Gestão Comercial, as quais constam nas
próximas páginas. Dentre elas, tem-se os registros de formaturas, de
cursos de qualificação e de ações comunitárias, como no caso dos
serviços para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda,
prorrogado até o dia 31 de maio. 

   Nessa linha, o prof. Sergio Antônio Nikolay apresentou um artigo
que demostra a importância de saber a correta destinação do
percentual de até 3% para que pessoas em situação de
vulnerabilidade social sejam beneficiadas.         

   A preocupação com o ambiente e a geração de resíduos foi foco da
palestra do Sr. João Batista Dias, idealizador do Projeto Ecopila, que
palestrou no dia 29 de março para mais de 200 acadêmicos das
Faculdades Integradas de Taquara (Faccat).

   Além disso, participamos de um encontro  com integrantes da 
 Associação dos Administradores do Vale dos Sinos (AVS) e do
Conselho Regional de Administração (CRA/RS), na cidade de Novo
Hamburgo, no dia 13 de abril. 

   Votos de uma ótima leitura e permanecemos à disposição.
       
    Abraços!

Boa

Leitur
a!
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     As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) realizaram nos meses de março e abril as
solenidades de formatura das turmas que concluíram os cursos em 2021.  Nas páginas seguintes,
confira o registro das turmas que colaram grau em Administração, Ciências Contábeis, Gestão
Comercial e Turismo. Parabéns, formandos! Parabéns, bacharéis!     

ADMINISTRAÇÃO/ CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
GESTÃO COMERCIAL/ TURISMO

    A turma de Administração colou o grau no dia 1º de abril e solenidade contou com a presença
dos professores Cláudio Kaiser e Roberto Morais, paraninfo e homenageado respectivamente.
Camila Paviani foi a colaboradora homenageada escolhida pelos alunos.

A HORA E A VEZ DAS 
FORMATURAS 

MARÇO E ABRIL FORAM OS MESES 
DAS CONSAGRAÇÕES DAS VITÓRIAS 

Crédito de fotos: divulgação

Turma de Administração antes da colação do grau A emoção tomou conta neste momento marcante 
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   O professor Sérgio Nikolay, do curso de
Ciência Contábeis foi o paraninfo da turma que
se formou no dia 8 de abril. Já o docente
homenageado foi a Tatiane Pietrobelli. Além
disso, a galera de Ciências Contábeis estou
como a funcionária homenageada, a contadora
Carla Gomes, que atualmente está exercendo
suas atividades profissionais fora da Faccat. 

A HORA E A VEZ DAS 
FORMATURAS 

NOVOS BACHARÉIS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
E EM GESTÃO COMERCIAL 

     O dia 8 de abril de 2022 também ficará na
memória do único formando do curso de
Gestão Comercial, Rafael Murilo da Silveira. 
 Ele convidou o professor Gerson Luis
Schneider para ser o paraninfo e da
colaboradora homenageada foi a assistente de
coordenação Camila Paviani.  As formaturas
ocorreram no Centro de Eventos  da Faccat.  

Crédito de foto: divulgação Crédito de foto: Camila Vargas

Turma de Ciências Contábeis junto com seu paraninfo Rafael com Camila Paviani e com o professor Gerson
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     O dia 8 de abril de 2022 também será
marcante para as integrantes do curso de
Turismo que fizeram suas colações de
grau no Centro de Eventos da Faccat. A
solenidade foi emocionante e as novas
turismólogas tiveram como paraninfa a a 
 professora Jamile Cezar. Na foto estão as
formadas Vitória Lenhard de Souza,
Mariane Fritsch Ebert e Ana Carolina dos
Santos. Elas estão prontas para fazer a
diferença no mercado de trabalho.

Crédito de foto: divulgação

ACADÊMICOS DE TURISMO COLAM GRAU 

A HORA E A VEZ DAS 
FORMATURAS 

Professora Jamile Cezar com suas afilhadas de formatura 

     A coordenação dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial e Turismo
deseja, a todos os novos profissionais, uma carreira de sucesso, de novas aprendizagens, que
alcancem seus objetivos. A equipe ainda lembra que as Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat) estão de portas abertas e possuem diversos cursos de especializações e o Mestrado de
Desenvolvimento Regional. 

PARABÉNS A TODOS PELA CONQUISTA E DEDICAÇÃO
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AÇÕES 
COMUNITÁRIAS 

ACADÊMICOS SEGUEM AUXILIANDO 
A COMUNIDADE ATÉ O DIA 31 DE MAIO

    O coordenador do curso de
Ciências Contábeis, Marcos
Paulo Dhein Griebeler, explica
que a disciplina de Práticas
contábeis III está sob
orientação da professora
Tatiane  Pereira. 
   A iniciativa também oferece
uma série de serviços à
comunidade, como assessoria
contábil, a auditoria em
associações e consultoria
contábil.    O atendimento é
para pessoas que tiveram o
rendimento máximo
declarável de R$50.000,00
em 2021. Em contrapartida, é
solicitado a doação de três
quilos de alimentos não
perecíveis, que serão doados
posteriormente para
instituições do município de
Taquara.

Informações sobre documentação e
outras situações via e-mail

praticascontabeis2022@faccat.br ou
3541-6600 (ramal 715).

 A turma de Práticas
Contábeis III do Curso de
Ciências Contábeis da Faccat,
que está auxiliando a
comunidade do Vale do
Paranhana a realizar a
declaração do Imposto de
Renda, entre outros ações,
seguirá com os trabalhos até
o dia 31 de maio. A Receita
Federal prorrogou o prazo
até essa data.  
     A proposta, que começou
a ser desenvolvida em 2010,
já auxiliou centenas de
cidadãos. Devido à pandemia,
em 2021, o atendimento foi
realizado virtualmente. Neste
ano, entretanto, os serviços
são presencialmente e estão
ocorrendo todas as terças-
feiras, das 19h30min às
22h30min, na sala B-108.
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O vice-diretor Administrativo e
Financeiro da Faccat, o prof. Sérgio

Nikolay, escreveu  o artigo
"Ninguém doa nada, apenas

destina 3% do Imposto de Renda",
que foi destaque nos jornais
Correio do Povo ,  Jornal do

Comércio e jornal Zero Hora. Na
edição do  Correio do Povo, o artigo
foi publicado antes da prorrogação

da data-limite de entrega da
declaração para o dia 31 de maio .

PROFESSOR SÉRGIO
NIKOLAY DESTACA

EM ARTIGO A
DESTINAÇÃO DO

IMPOSTO DE RENDA

DESTAQUE 
NA MÍDIA IMPRESSA
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CURSOS,
EVENTOS E OFICINAS
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ACONTECEU

  Mais de 200 acadêmicos participaram da “Aula de Boas-Vindas”, dos cursos de Administração,
Ciências Contábeis, Turismo e Gestão Comercial das Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat). A integração ocorreu na noite de 29 de março, no auditório 3, do Centro de Eventos, e
contou com a explanação de um dos criadores do projeto EcoPila, João Batista Dias, que falou
sobre proposta da iniciativa e seu funcionamento. Além disso, o encontro ainda contou com a
participação do Delegado do Conselho Regional de Administração (CRA), da Região do Vale dos
Sinos, o administrador Gustavo Gomes Hoff, da seccional de Novo Hamburgo. O delegado fez
uma breve apresentação do site do CRA e destacou a importância dos acadêmicos do curso de
Administração em adquirir, de forma gratuita, o registro de estudante.

(Fonte: Site Oficial da Faccat)

ECOPILA É APRESENTADO EM AULA DE BOAS-VINDAS

João Batista Dias conversando com os acadêmicos e convidados sobre a iniciativa do projeto EcoPila

Crédito de foto: Claucia Ferreira/Faccat
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Rua Domingos de Almeida, 135 - Centro Novo
Hamburgo/RS CEP  93510-100

Fone: (51) 3582-6444 / (51) 99114-9956 

Rua Marcíl io Dias, 1030,  Menino Deus
Porto Alegre/RS   CEP 90130-000

Fone: (51) 3014-4700 / (51) 99625-2079

ADMINISTRAÇÃO/ CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
GESTÃO COMERCIAL/ TURISMO

ACONTECEU

   No dia 13 de abril de 2022 ocorreu um encontro
entre as coordenações de instituições de ensino
superior na área de Administração juntamente
com o Conselho Regional de Administração
(CRA/RS) e a Associação de Administradores do
Vale dos Sinos (AVS). A discussão, que aconteceu
na sede do CRA Seccional Novo Hamburgo, foi
sobre uma parceria entre as organizações com o
foco em docentes e discentes  de cursos de
graduação e tecnólogos. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA

COORDENAÇÃO PARTICIPA DE EVENTO  DA AVS E CRA/RS
Crédito de foto: CRA - Novo Hamburgo

 A S S O C I A Ç Ã O  V S

E-mail:  avs.admvs@gmail .com

 C R A S / R S

PRESIDENTE:  Claudia S. Pereira Abreu 

E-mail:  crars@crars.org.br

Camila  Paviani e o coordenador Marcos Paulo  com os outros participantes

   Na avaliação do coordenador Marcos Paulo, a reunião reforçou a ideia da qualificação na formação
dos acadêmicos. "A ação reforça ainda mais a preocupação para com a formação dos acadêmicos
desta área do conhecimento, em especial, pela busca da prática administrativa nas organizações",
destaca.  A Faccat foi representada pelo coordenador Marcos Paulo e de sua assessora Camila Paviani. 
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Desta forma finalizamos nosso informativo edição 10.

Esperamos que tenham aproveitado e que esta fonte de comunicação

seja um meio importante de acesso à informação e ao conhecimento de

qualidade.

 

Para aqueles que desejam colaborar com a elaboração do informativo,

pedimos que façam contato com a nossa equipe. Será um

prazer receber ajuda e contribuições para o próximo número.
 
 

Prof. Marcos Paulo Dhein Griebeler
Coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 

Gestão Comercial e Turismo
 marcosdhein@faccat.br 

 
Camila Paviani 

Assessora Administrativa: camilalampert@faccat.br
 

Prof. Felipe Leão
                       Apoio Administrativo: felipeleao@faccat.br

 

Até a próxima edição!

ADMINISTRAÇÃO/ CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
GESTÃO COMERCIAL/ TURISMO

MENSAGEM
FINAL

mailto:camilalampert@faccat.br
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