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[Cá entre Nós] 
 

 

EMOÇÃO! 
 
Este é o sentimento que permeou em 
toda Família Contábeis nestes primeiros 
meses de 2011. 
 
Sim, EMOÇÃO!  
Emoção em conquistarmos um Bloco de 
salas de aula só nosso, um novo espaço 
para o Diretório Acadêmico e um espaço 
para rememorar a história do Curso. 

Nesta edição do Jornal Contabilizando você poderá relembrar os momentos que 
vivenciamos juntos. Momentos que ficarão marcados para sempre em nossa 
memória e em nossos corações.  
 
Aqui registramos os eventos: Inauguração dos Blocos “ON” (ligados), 
comemoração pela nota obtida no ENADE e reconhecimento do Curso, 
Imposto de Renda na Praça – sucesso perante a comunidade Criciumense, a 2º 
Contabilizando Saúde – um verdadeiro exemplo de fé e união (que já está sendo 
seguido por outros cursos...Boas ideias são assim mesmo!), entre outros. 
 
Realizamos esses eventos porque acreditamos que nosso objetivo não se resume à 
formação técnica do acadêmico, mas também à formação humana. Acreditamos que 
bons cidadãos, cientes de seus direitos e de suas obrigações, ajudarão a construir 
um ambiente, uma cidade, enfim, um país melhor.  
 
Obviamente que não descuidamos da formação profissional, de proporcionar ao 
nosso aluno ensino de qualidade, de inseri-lo no mercado de trabalho e de fazê-lo 
interagir com o meio empresarial enquanto acadêmico. 
 
Para isso é fundamental estarmos estruturalmente preparados, com professores 
capacitados, comprometidos com a formação continuada, salas de aula com 
recursos audiovisuais e climatizadas, laboratórios amplos e funcionais. 
 
Esta edição do Jornal Contabilizado está simplesmente emocionante. Não deixe de 
conferir! 
 

Edson Cichella 
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis 

Milla Guimarães 
Coord Adjunta do Curso de Ciências Contábeis 



[Inauguração] 
 
O Curso de Ciências Contábeis inaugurou no dia 27 de Abril o espaço de integração 
entre os Blocos P, N e O, com o objetivo de concentrar os alunos, professores e a 
coordenação. 
 
Este espaço contempla uma área de convivência para acadêmicos e professores, 
uma nova sala para o D.A. e o memorial do curso, local destinado a exposição das 
conquistas e histórias da graduação ao longo das décadas.  
 
O nosso querido acadêmico Luciano Netto Cancelier, falecido em 2010, mas sempre 
presente em nossas mentes e corações, foi homenageado pelo D.A., que deu o seu 
nome ao novo espaço. A cerimônia contou com a presença de familiares do 
acadêmico. 
 
Durante este evento também foram entregues os certificados aos alunos que 
realizaram em 2009 o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, 
assegurando o conceito 4 ao Curso. 

 

 

 



 
Fonte: Acervo do Curso. 

 
 
[Aula Inaugural] 
 

Motivação e Alta Performance: Atitudes para Vencer! 

Este foi o título da aula inaugural que o curso de Ciências Contábeis promoveu no 
dia 21de março no auditório Ruy Hülse.  

O palestrante, José Henrique Domingues Carneiro, é administrador, técnico em 
Contabilidade, mestre em Engenharia da Produção e Sistemas e doutorando em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento.  

Autor do livro com o mesmo nome da palestra, neste ano lançará mais duas obras: 
Marketing de Serviços Contábeis e Contabilidade e Administração de Condomínios. 

O palestrante também é especialista em Gestão da Qualidade Total em Serviços, 
consultor, professor de pós-graduação, palestrante e apresentador colaborador do 
quadro “Momento Empresarial”, do programa Contabilidade, Empresas e Negócios 
da Record News de SC.  

Atualmente, é coordenador estadual do Programa Contabilizando com a 
Administração e Economia do Conselho Regional de Contabilidade de SC, membro 
da Comissão do Balanço Socioambiental do Conselho Federal de Contabilidade e 
coordenador nacional da Rede Contabilizando o Sucesso (CFC/SEBRAE). 



 

 

 

O evento contou ainda com a 
belíssima apresentação do Grupo 
União Dança de Rua da Unesc... 

 

 

 

 
 

E, é claro, com a participação dos 
acadêmicos...que deram um show a 
parte. 

 

 
Fonte: Acervo do Curso. 

 
 



[FIA e Imposto de Renda na Praça] 
 
No dia 09 de abril, na Praça Nereu Ramos, o curso de Ciências Contábeis da 
UNESC em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Criciúma realizou o evento denominado FIA e Imposto de Renda 
na Praça. 
 
Esta atividade de extensão tem o objetivo de dirimir dúvidas sobre a declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física e conscientizar as pessoas da importância da 
doação de parte do imposto devido para o FIA (Fundo para a Infância e 
Adolescência). 
 
Nesta ocasião, a coordenação do curso, professores e acadêmicos juntamente com 
membros do SINDICONT e do Conselho Municipal estiveram à disposição da 
comunidade durante toda a manhã para esta orientação. 
 
Prestigiaram o evento: o Vice Governador, Sr. Eduardo Pinho Moreira; Secretário 
Regional, Luiz Fernando Cardoso (Vampiro); Deputado Estadual, Valmir Comim; 
Reitor da UNESC professor Dr. Gildo Volpato, Pró Reitora de Ensino de Graduação, 
professora Robinalva Ferreira, Diretora de UNACSA, professora Kátia Sorato, entre 
outras autoridades. 
 



 
Fonte: Acervo do Curso. 

 
[2º Contabilizando Saúde]  
 
No dia 14 de maio, o Curso de Ciências Contábeis realizou com muito sucesso o 2º 
Contabilizando Saúde. Este evento tem o objetivo de proporcionar a integração e 
união entre professores e alunos, alunos e alunos. Além disso, busca fomentar a 
prática esportiva e conscientizar sobre a importância da reflexão espiritual para o 
equilíbrio profissional e pessoal.   
  
A caminhada de 10 quilômetros, que partiu do campus da UNESC com destino à 
localidade de Caravaggio – Nova Veneza, contou com aproximadamente 350 
pessoas. Na chegada os alunos e professores do Curso foram recepcionados por 
uma missa conduzida pelo Pe. Adair Pasini. Na sequência, foi servido um delicioso 
almoço preparado com muito carinho pelos professores do Curso, ao som da Banda 
Los Ativos Circulantes. 

 Confira as fotos!!!!! 



 

 



 
Fonte: Acervo do Curso. 



[Trote Solidário] 
 
O Trote Solidário da Unesc é a melhor maneira de o calouro marcar seu ingresso na 
vida universitária. É uma ótima pedida para ser criativo, se divertir e se integrar aos 
veteranos com respeito e dignidade.  
 

 
 
É no Trote Solidário que o calouro conhece toda a turma do curso e, ainda, ajuda o 
próximo, por meio de tarefas divertidas e da arrecadação de alimentos, 
medicamentos, brinquedos, doação de sangue, amostra para doação de medula. 
Pela primeira fez foram arrecadados lixos eletrônicos, como televisores, monitores, 
celulares, entre outros itens. 
 

 



 

 

 
Foto: Acervo da UNESC 

 
O Curso de Ciências Contábeis mais uma vez deu um banho de solidariedade.  

Parabéns calouros!!!! 

 
 
 
[1º Seminário PIO] 

Nos dias 21 a 25 de março e 02 a 06 de maio, ocorreram o 1º e 2º Seminários do 
Processo Interdisciplinar Orientado (PIO), respectivamente. Estes seminários 
contemplaram muitas atividades, tais como: palestras, filmes, teatros, pesquisas, 
entre outras.  



 

 

Destaca-se a palestra ministrada 
pelo Prefeito de Siderópolis, 
Douglas Warmling, o Guinga, 
que falou sobre a importância do 
profissional contábil para a 
gestão pública.  

O prefeito enfatizou a carência 
de contadores nesta área, sendo 
um nicho a ser explorado pelos 
novos profissionais. 

 

 

  



  

 

 
Foto: Acervo do Curso 

 
 
[Fórum Mundial] 
 
O coordenador do Curso, professor Edson Cichella, participou no Fórum HSM de 
Gestão e Liderança, realizado em São Paulo nos dias 05 e 06 de Abril. Este evento 
contou com a presença dos mais renomados palestrantes e escritores do mundo, 
entre outros profissionais da área de gestão empresarial.  
 
Entre os temas discutidos, destacaram-se: gestão e execução da estratégia nas 
empresas, gestão de pessoas, gestão do conhecimento, liderança, atitudes e 
comportamentos dos CEOs. 



 

 
 
 
 

 
Foto: Acervo da UNESC 
 

[Projetos de Extensão] 
 
Dentre os 11 (onze) Projetos de Extensão selecionados pela UNACSA para serem 
desenvolvidos no ano de 2011, o Curso de Ciências aprovou 2 (dois).  
 
O projeto intitulado “Educar para Empreender”, tem o objetivo de implantar uma 
metodologia de aprendizado que possibilite aos alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental o conhecimento e a vivência de situações relacionadas à carreira e a 



livre iniciativa. Tem como público alvo os alunos e professores do 6º ao 9º anos da 
rede municipal de ensino de Criciúma.  
 
Este projeto está sob a coordenação do professor Everton Perin, além de contar 
com a participação do coordenador do curso professor Edson Cichella e dos 
professores Andréia Cittadin e Luiz Henrique T.Daufembach. 
 
O projeto “Economia Solidária e Auto Gestão: Novas Perspectivas Extensão 
Universitária Junto a COOPERDUS/ABADEUS” é coordenado pelos professores 
Andréia Cittadin (Ciências Contábeis), Rosa Nadir Teixeira Jerônimo (Psicologia) e 
Joelcy José Sá Lanzarini (Economia). Tem o objetivo de promover o fortalecimento 
da cooperativa popular COOPERDUS (Cooperativa de Produção de 
Desenvolvimento Sustentável), visando a geração de trabalho e renda.  
 

Ambos os projetos contam com o apoio de acadêmicas do Curso como bolsistas. 

 
Foto: Acervo do Curso 

 
[Artigos aprovados no 4º Congresso UFSC de 
Controladoria e Finanças] 
 
Os professores Andréia Cittadin, Cleyton de Oliveira Ritta e Kátia Aurora Dalla 
Libera Sorato, em conjunto com acadêmicos do Curso, aprovaram e apresentaram 4 
(quatro) artigos no 4º Congresso UFSC de Controladoria e Finanças realizado nos 
dias 18 a 20 de abril deste ano.  
 



Estes artigos são provenientes de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) das 
egressas Catila da Costa Bizerra Machado, Mariana Justi Mondardo, Luciana 
Cardoso e Paula Bez Birolo.  
 
 

[Defesa de Dissertação] 
 
No dia 09 de maio a professora Andréia Cittadin defendeu sua dissertação no Curso 
de Mestrado em Controladoria da UFSC. O trabalho teve como título: “Proposta de 
estruturação de uma unidade organizacional de controladoria para uma 
instituição de ensino superior”      

 
A banca examinadora contou com a presença de professores renomados na área 
contábil, como professor Dr. Ernani Ott (UNISINOS) e professores da UFSC, Prof. 
Dr. Luiz Alberton e Prof. Dr. José Alonso Borba. 
 
 
 

[Curso de Contábeis nas redes sociais]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O excelente desempenho do curso de Ciências Contábeis no ENADE, com a 
obtenção do conceito 4, além de nos deixar profundamente felizes, com a certeza de 
que estamos no caminho certo, deu lugar de destaque ao curso no ambiente 
universitário, tornando-o um referencial na região. 
 
Ressalta-se que o resultado conquistado é fruto do comprometimento de todos, 
alunos e professores, que não medem esforços no sentido de construírem um curso 
cada vez melhor, com ensino de qualidade e educação continuada. 



 
Em comemoração ao conceito obtido, lançamos um selo e camiseta alusiva ao 
ENADE, que foi distribuída a todos os professores e acadêmicos do Curso. Em 
breve esta notícia será veiculada em outdoor. 
 
Além disso, a Universidade produziu um vídeo, com depoimentos do coordenador, 
professores e uma aluna. Este vídeo está nas redes sociais e pode ser encontrado 
no endereço abaixo: 

http://www.youtube.com/watch?v=jd14QDNUPIs 
 

 
 
 
 
 
 
Visite a página, assista o vídeo, vale a pena! 
 
Mais uma vez agradecemos àqueles que contribuíram para esta conquista! 

 
[Em destaque] 
 
- Alunas tri campeãs 
 
As alunas do Curso Daiane Zanelato Viola e Thaissa Lopes de Jesus participam do 
time Bonsucesso, campeão do Sereia Beach 2011, campeonato realizado no 
Balneário Rincão. 



 
Foto: Acervo do Curso 
 
A mulherada disputou, na noite de sábado 12 de março, a final do Sereia Beach 
2011, na arena do Coroa Bom de Bola. O Bonsucesso se tornou tricampeão da 
competição ao bater o Skyboards/Caravaggio por 2 a 0. As meninas já haviam 
conquistado o título das temporadas 2008 e 2010.  
 
 
 
 

- VIII Fechado para Balanço! 

Vem aí a festa mais esperada do semestre.... 

Quando? 17/06/11 

Onde? Clube dos Contabilistas 
Confira as fotos na próxima edição! 

 

  



 
 
 
[Sugestões] 
 
Caso você tenha alguma sugestão de matérias, participou de algum evento 
importante, ganhou algum prêmio...divulgue! Envie sua sugestão por e-mail: 
aci@unesc.net ou mlg@unesc.net. Sua colaboração será muito bem-vinda! 
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