
 

 

CONTABILIZANDO NOTÍCIAS 
 

Edição nº 011 - Ano 4 –ago/set 2012. 

 

[Cá entre Nós]  PARA LEMBRAR ...  
 

 

A 3.ª edição vem aí! O 
Contabilizando Natal 2012 terá 
muitas surpresas emocionantes. 
Fique ligado! 
 

 

Ainda + EMOÇÃO! 
Aconteceu, no dia 01/12/2011, a 2.ª edição 
do projeto Contabilizando Natal, 
desenvolvido pelo curso de Ciências 
Contábeis. O evento foi realizado no auditório 
Ruy Hülse, na UNESC. O projeto tem como 
objetivo, além de comemorar a festa do natal, 
despertar o espírito solidário e reavivar nossa 
relação com Deus. Os alunos doaram 
presentes às crianças carentes da cidade, 
que fizeram uma belíssima apresentação 
artística, com canto e teatro. Logo no início 
do evento, a emoção tomou conta de todos 
com a encenação do nascimento de Jesus, 
realizado pelos professores do curso, 
demonstrando o verdadeiro sentido do natal. 
 
 
 

 

Edson Cichella 
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis 

Milla Guimarães 
Coord Adjunta do Curso de Ciências Contábeis 

 
[Recepção dos Calouros] 
 
Tivemos a satisfação, no dia 27/02/12, data de início do 1.º semestre letivo de 2012 
na Universidade, e no dia 01/08/2012, data de início das aulas no 2.º semestre, de 
recepcionar os nossos alunos de Ciências Contábeis. Os calouros visitaram o CPC – 
Centro de Práticas Contábeis - e conheceram um pouco mais sobre o Curso, sua 
História, sua Missão, seus Objetivos e seus Diferenciais.  
 
Percebeu-se no semblante de cada um a expectativa em relação ao curso, 
demonstrando que a profissão contábil, de fato, está “em alta”. 
 
O Prof. Edson Cichella, coordenador do Curso, enfatizou a necessidade dos 
acadêmicos estarem focados no estudo, dedicando-se ao máximo, no sentido de 
tornarem-se profissionais com reconhecida competência, encarando com 
naturalidade os desafios do mercado de trabalho. 



Acima de tudo, nossos pilares estão alicerçados em um ótimo ambiente de estudo, 
sempre atentos aos anseios do acadêmico, aliado a uma interação constante da 
formação profissional e humana, imprescindível para alcançar o sucesso.  
 
BOAS-VINDAS AOS NOVOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA CONTÁBEIS! 
 

 
  
[Inauguração das TVs] 
  
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Os blocos “N” e “O”, onde estão concentradas todas as 
turmas do Curso, possuem, desde o início do 1.º 
semestre, 4 televisores instalados em pontos 
estratégicos, com o intuito de informar sobre os eventos 
do Curso, além de ser mais um canal de comunicação 
entre a coordenação, o D.A. e os acadêmicos. 
As TVs foram adquiridas por meio de doação da 
empresa Domínio Sistemas. 

 



[Contabilizando Trote] 
 
O curso de Ciências Contábeis está realizando o 1.º Contabilizando Trote, com as 
fases iniciais do Curso. O projeto iniciou dia 29/08/12 e terminará em 19/09/12. 
Dentre as atividades desenvolvidas está a arrecadação de alimentos e fraldas, que 
serão doadas à instituições beneficentes de nossa região. Também, durante o 
período do Trote, será realizada doação de sangue e medula. Na abertura do Trote, 
no Ginásio de Esportes da UNESC, foi realizada uma partida de futsal entre as 
turmas de 1.ª Fase (Redtábeis e T-Rex), tendo como vencedora a Turma Redtábeis. 
Após o encerramento do Trote será realizada a apuração dos pontos, conforme 
regulamento elaborado pela coordenação do Curso.  
 

 



 
 

 
[Seminário PIO] 
 

No dia 26/06/12, os alunos do PIO II, sob a regência da Prof.ª Milla Guimarães e do 
Prof. Alex Oliveira, visitaram a empresa Saint Bier, na cidade de Forquilhinha-SC. Na 
oportunidade, os alunos conheceram o processo de fabricação do chope produzido 
pela empresa, e, como ninguém é de ferro, fizeram uma degustação (moderada).  
 
 

 
 



 
 

[Imposto de Renda na Praça] 
 
No dia 14 de abril, o Curso de Ciências Contábeis esteve com estande na Praça 
Nereu Ramos, com o projeto IMPOSTO DE RENDA NA PRAÇA, cujo objetivo foi 
esclarecer dúvidas sobre o preenchimento da declaração de ajuste anual do imposto 
de renda da pessoa física.  
 
Também, os contribuintes foram orientados sobre a possibilidade de efetuarem 
doações ao FIA – Fundo da Infância e Adolescência, deduzindo-se o valor doado 
do imposto devido, além de conhecerem as novidades trazidas pela legislação neste 
ano.  
 
O Evento é uma parceria entre o curso de Ciências Contábeis e o Governo do 
Município de Criciúma e contou com a participação de professores e acadêmicos. 
 
Na oportunidade, a Rádio Eldorado esteve presente com o programa “ELDORADO 
NA PRAÇA”, transmitido ao vivo. Durante uma hora foram realizadas entrevistas 
com o Reitor da UNESC, Prof. Dr. Gildo Volpato, Diretora da UNACSA, Profª Ma 
Kátia Aurora Dalla Líbera Soratto, o Coordenador do Curso, Prof. Edson Cichella, 



professores do Curso, além dos patrocinadores, Srs. Jaime Zanatta e Edmilson 
Zanatta, da empresa Farben. 
 

 



 
 
 

[Contabilizando Saúde] 
O curso de Ciências Contábeis da UNESC realizou no dia 05/05/2012 a 3.ª edição 
do Projeto Contabilizando Saúde. O evento, que se traduz em uma caminhada da 
Universidade até o Santuário de Caravaggio, teve a participação maciça da 
comunidade acadêmica do Curso. O número de participantes superou todas as 
expectativas, atingindo 550 pessoas, entre professores e acadêmicos. Na chegada 
ao Caravaggio, foi realizada uma celebração eucarística, presidida pelo Reitor do 
Santuário, Pe. Agnaldo Zucchinali e concelebrada pelo Pe. Adair Pasini. Foi uma 
emocionante demonstração de fé e amizade! Após a missa houve almoço no salão 
da Igreja, onde todos puderam confraternizar ao som da Banda Musical dos 
Professores.  

 



 



 
 
[Interfases] 
Foi realizado no dia 01/04/2012 o Campeonato Interfases de futebol suíço masculino 
e showbol feminino, com os acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis da 
UNESC. Registra-se a maciça participação de alunos e professores, demonstrando 
um fantástico espírito esportivo.  Parabenizamos a todos pela participação! 



 

 
 
[Intercursos] 
A Equipe do Curso de Ciências Contábeis foi a grande campeã do Campeonato 
Intercursos de Futebol Suíço 2012 da UNESC. O jogo final foi realizado no dia 
06/06/2012, na sede campestre da UNESC. Com a conquista deste ano, a equipe de 
contábeis consagra-se como bicampeã do torneio, haja vista que foi a vencedora no 
ano de 2007. 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
[Fechado para Balanço] 
O curso de Ciências Contábeis da UNESC realizou a sua tradicional 
festa “Fechado para Balanço”, no dia 23/06/2012, nas dependências do 
Clube dos Contabilistas. O evento, organizado pelo Diretório Acadêmico 
do Curso, contou com a participação de alunos e professores, que 
celebraram o final de mais um semestre letivo. 
 



 
 

 
[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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