
 

 

CONTABILIZANDO NOTÍCIAS 
 

Edição nº 009 - Ano 3 – fevereiro/março 2011. 

 
 
 

[Cá entre Nós] 
 
 

 

Alegria e Ansiedade! 
 
Estas são as palavras que mais 
expressam o sentimento de todos os 
professores do curso de Ciências 
Contábeis neste recomeço.  
 
Alegria em tê-los de volta (a alma do 
nosso Curso) e Ansiedade em planejar 
as ações para 2011. 
 

Para demonstrar esta alegria, decidimos recebê-los com festa: muitos balões, 
na “casa” nova (que está quase pronta), com muito carinho. 
 
O ano de 2011 está sendo cuidadosamente planejado. Vem aí: Aula Inaugural, 
Imposto de Renda na Praça, Semana Acadêmica, Fechado para Balanço, 
Contabilizando Saúde, Contabilizando Natal e Solidariedade... Aguardem! 
 
Desejamos à Família Contábeis um ano especial, de força, coragem, estudos e 
dedicação. 
 

“Sejam bem-vindos a uma nova jornada rumo ao conhecimento!” 
 

 
 

Edson Cichella 
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis 

Milla Guimarães 
Coord Adjunta do Curso de Ciências Contábeis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
[Posse] 
 
No dia 03 de fevereiro, os professores Edson Cichella e Milla Guimarães 
assumiram a coordenação do Curso de Ciências Contábeis da UNESC, como 
coordenador e coordenadora adjunta, respectivamente. 

Na ocasião, o Magnífico Reitor, Prof. Dr. Gildo Volpato, parabenizou o 
desempenho da gestão nos últimos anos e reiterou que não é por acaso que os 
professores Cichella e Milla estão à frente do curso.  

Importante lembrar que a nova coordenação foi eleita com 99% de aprovação.   
Para a Profª. Milla “este desempenho é prova incontestável que a família 
contábeis está cada vez mais unida e fortalecida.”  

 

 
 
 



 
Tal como foi o ano passado, 2011 contará com vários eventos e ações que 
agitarão o curso mais querido da UNESC. O Prof. Cichella enfatiza que “em 
relação à infraestrutura, o destaque será a interligação dos blocos N e O, com 
inauguração da nova sala para o D.A., mais ampla e humanizada. O ambiente  
contará também com um espaço de convivência para acadêmicos e 
professores.”  

 



 
O Coordenador lembrou que “devido ao sucesso da caminhada Contabilizando 
Saúde, do projeto Imposto de Renda na Praça e Contabilizando Solidariedade 
e Natal, todos serão repetidos neste ano”. Como não poderia deixar de ser, a 
tradicional confraternização “Fechada para Balanço” volta com força total.  

O ano de 2011 promete, faça sua parte participando e apoiando, para que 
juntos possamos manter o momento especial que estamos vivenciando.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Calouros] 
 

Os calouros do 1º semestre do curso de Ciências Contábeis foram 
recepcionados pelo Coordenador do Curso, professor Edson Cichella, e demais 
professores, que desejaram boas vindas aos ingressantes.  

Na ocasião, o coordenador fez uma apresentação do Curso, de suas 
disciplinas, da infraestrutura, de seu crescimento e reconhecimento interno e 
externo, bem como da grande procura por profissionais da área contábil, haja 
vista o amplo campo de atuação. 

O professor Edson Cichella enfatizou a importância dos estudos para a 
conclusão do Curso com êxito. Ele esclareceu que ao chegar na universidade o 
aluno ganha autonomia, devendo administrar as atividades e horários com 
responsabilidade.  

O professor destacou ainda que o estudante precisa “correr atrás” e não ficar 
esperando que os ensinamentos recebidos em sala de aula o tornem um bom 
profissional. É preciso mostrar-se interessado, participando das aulas, de 
cursos e atividades extraclasse.  

 Fotos: Milla Guimarães. Contato: mlg@unesc.net 



 

Destacou-se, também, o alto grau de empregabilidade dos profissionais da 
contabilidade, inclusive dos acadêmicos do curso, que desde as primeiras 
fases são recrutados nas empresas da região. 

 



[Trote Solidário] 
 
A participação no Trote Solidário da Unesc é a melhor maneira do calouro 
marcar seu ingresso na vida universitária. É uma ótima oportunidade de 
demonstrar sua criatividade, de forma alegre e divertida, bem como de se 
integrar aos colegas calouros e veteranos.  
 
O Trote Solidário fortalece e consolida práticas educativas relacionadas aos 
princípios e valores presentes na missão da Unesc: “Educar, por meio de 
ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a sustentabilidade 
do ambiente de vida”. 
 
Quer saber como participar? Leia o Edital no site da UNESC. Não fique fora 
dessa! Participe!   
 
Confira algumas fotos do ano passado! 
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[Comemoração dos 35 anos] 
 

 
Tivemos a imensa alegria de encerrar o ano comemorativo dos 35 anos do 
Curso de Ciências Contábeis com um evento emocionante, que batizamos de 
CONTABILIZANDO NATAL E SOLIDARIEDADE.  
 
Foi simplesmente indescritível a energia, a união e a emoção que todas as 
pessoas presentes no auditório Ruy Hülse, no dia 03 de dezembro passado, 
sentiram. Foram momentos de reflexão e alegria. 
 
O “Contabilizando Natal e Solidariedade” foi recheado de atrações, como a 
apresentação do coral de crianças do Bairro da Juventude e a animação da 
banda Los Ativos Circulantes. O evento contou também com a presença do 
Papai Noel, que deixou uma bela mensagem natalina e distribuiu doces e 
balas. 
 

 



 
 
O Coral Show Criança Feliz, do Bairro da Juventude, encantou o público 
presente. Felicitamos os idealizadores do projeto e parabenizamos a garotada 
pela magnífica apresentação, que deu um brilho ainda maior ao nosso evento. 
 

 



 
 
A Banda Los Ativos Circulantes (agora com estagiários) fez uma belíssima 
apresentação, com um repertório eclético e de alto nível, botando todo mundo 
pra dançar. (Estão cada vez melhores) 
 

 
 
O Papai “Viana” Noel fez a tradicional distribuição de balas, alegrando os 
presentes. Com uma bela mensagem, lembrou que natal é tempo de 
agradecer. 



 
 
Houve arrecadação de centenas de brinquedos, demonstrando uma 
participação efetiva dos professores e acadêmicos. Posteriormente, os 
brinquedos arrecadados foram encaminhados ao Bairro da Juventude. 
 

 
 



Em seu discurso, o professor Cichella lembrou todos os eventos de 2010, em 
comemoração aos 35 anos do curso. Falou da alegria em coordenar o curso 
mais feliz da UNESC, e destacou as importantes conquistas acadêmicas do 
curso de Ciências Contábeis, como a nota 4 no ENADE e a nota 4,04 na 
renovação do reconhecimento do curso. 
 

 
 

 
 



Os brinquedos arrecadados no projeto Contabilizando Natal e Solidariedade, 
foram encaminhados ao Bairro da Juventude. Na foto, o professor Everton 
Perin, em nome do Curso, fazendo a entrega às professoras do Bairro. Com 
este gesto, mostramos que o pouco que temos a oferecer significa muito para 
as crianças que lá estudam. 
 

 
     Fonte: Acervo do Curso 
 
 

[Em Destaque] 
 
O departamento do curso de Ciências Contábeis, cumprindo compromissos 
assumidos com os acadêmicos, informa que todas as salas de aula já estão 
com quadro de vidro, bem como foram solicitados à Reitoria a instalação de 
data show em todas as salas. Destaca, também, a ligação dos Blocos N e O, 
onde ficarão concentradas todas as fases do curso, bem como o Diretório 
Acadêmico (D.A.). 

 
   
[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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