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PROGRAMA DE GESTÃO – CHAPA 
 

 CONTÁBEIS, com muito prazer! 

 

Mário César Sousa de Oliveira - Para Diretor da Faculdade de Ciências 
Contábeis  

Hugo Azevedo Rangel de Morais - Para Vice-Diretor da Faculdade de Ciências 
Contábeis  

 
1-  APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui o PLANO DE GESTÃO dos candidatos 

Mário César Sousa de Oliveira e Hugo Azevedo Rangel de Morais para os cargos 

de Diretor da Faculdade de Ciências Contábeis e Vice-Diretor, respectivamente, 

do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas- FACIC/ICSA/UNIFESSPA.  

Neste documento se apresenta as diretrizes básicas do programa que os 

candidatos buscarão implantar na Faculdade de Ciências Contábeis do ICSA, 

durante sua gestão.   

A composição deste PLANO DE GESTÃO fundamente-se nos seguintes 

Eixos de Ação: 

 Ações Gerais 

 Ações Pedagógicas e Acadêmicas 

Com base nos eixos de ação do plano de gestão apresentado pelos 

candidatos definem-se os princípios norteadores.  

 

2- BASES E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA GESTÃO  

 O Instituto de Ciências Sociais Aplicadas/ICSA visa formar um profissional 

apto a atuar em um cenário de inovações tecnológicas e com mercado 

competitivo, com competência técnica e com condições de contribuir com o 

desenvolvimento regional, a partir da articulação entre o ensino, pesquisa e 

extensão. 
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 Inserido neste contexto e ainda fundamentado na Resolução nº 

RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004, que versa sobre o perfil 

do profissional em ciências contábeis, a gestão desta faculdade almeja: 

1- formar profissionais, aptos ao exercício da cidadania, capacitados,  para atuar 

nos diversos campos das Ciências Sociais Aplicadas, sem perder de vista a 

formação científica e humanística, bem como compreender as questões 

científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, em âmbito nacional e nos 

diversos modelos de organizações. 

2- Executar uma gestão em bases democráticas, participativa e transparente, 

buscando ações sinérgicas entre os integrantes da FACIC; 

3- Trabalhar para o melhoramento contínuo do relacionamento entre os membros 

da comunidade acadêmica e integrantes da Faculdade (Docentes; Discentes e 

Corpo Técnico); 

4- Busca contínua pela capacitação do corpo docente e discente, por meio de 

incentivos a participação de cursos, seminários e treinamentos.  

Neste contexto, albergados nos valores éticos e morais, os princípios apresentados 

a seguir serão norteadores de todas as ações de ordem política, administrativa, 

acadêmica e científica na gestão dos candidatos. 

a) TRANSPARÊNCIA:  

Ênfase no processo de socialização das ações executadas pela gestão, 

buscando, para tal consecução, viabilizar a participação do discente nas 

discursão didático-pedagógica, tendo ainda por condão, a busca contínua 

da interação entre o curso de ciências contábeis e a comunidade. 

b) COMPETÊNCIA: 

Gerenciar FACIC, sempre com bases normativas e de modo eficiente, com 

primazia nas ações de Planejamento Participativo e acompanhamento 

contínuo de resultados, integrando nas diversas dimensões humanas, 

como habilidades, conhecimentos e comportamentos para colocar em 
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prática o potencial de desempenhar as tarefas definidas institucionalmente 

ao Instituto. 

c) INTEGRAÇÃO: 

Buscar meios de melhorar a interação entre as diversas faculdades do 

ICSA, buscando a interação científica e pedagógica, objetivando elevar o 

nível de conhecimento.  

d) GESTÃO DEMOCRÁTICA: 

Possibilitar a participação e interação democrática na gestão da FACIC, 

envolvendo corpo técnico e docente e discente, ao mesmo tempo em que 

se incentiva, sempre que possível, a descentralização das ações, com 

primazia na capacidade cognitiva dos membros da FACIC. 

e) EQUIDADE: 

Tratar a todos os membros da comunidade acadêmica com ética, 

imparcialidade e equidade, reconhecendo os direitos individuais, de cada 

um e valorizando sempre o víeis normativo e epistemológico, relevantes 

para a construção dos saberes. 

f) SENSO DE PERTENCIMENTO: 

Valorizar o discente, na sua essência. Gerir pautando-se no crescimento 

sustentável através de processos valorativos. Fazer com que o discente 

sinta-se parte da classe de contadores que irá representar nas mais diversas 

perspectivas da profissão contábil. 

 

3 - AÇÕES GERAIS 

A nossa gestão fundamente-se, como já dito, no diálogo, ética e transparência. No 

azo, o “ouvir colaborativo” sempre estará inerente à nossa gestão. Logo, espera-

se uma gestão participativa e colaborativa, onde cada membro da FACIC, deve e 

pode, contribuir com ideias, sugestões e críticas acompanhadas de contribuições, 
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que busquem a construção do conhecimento e valorização do aluno e do 

profissional em sentido lato.  

Destarte, de forma ampla, a nossa gestão da FACIC trabalhará arduamente 

para: 

1- promover a avaliação do projeto político-pedagógico do Ciências Contábeis,  

2- desenvolver políticas de pesquisa e extensão para cada Curso, de acordo com 

as diretrizes do seu projeto político-pedagógico,  

3-propor a criação de eventos acadêmicos que valorizem o potencial do nosso 

corpo docente e discente, sempre que possível, em parcerias com outras 

faculdades do ICSA; 

4- trabalhar para implementação do curso noturno. 

5- criar cursos de pós-graduação, que possam a tender as demandas dos egressos 

e da comunidade. 

6- trabalhar em sinergia/parceria com a direção do ICSA e outras faculdades. 

7- formatar um processo avaliativo do corpo docente e discente, objetivando o 

aprimoramento continuo do processo de ensino-aprendizagem 

8-Desenvolver o projeto “NAF NA PRAÇA”, que visa levar a comunidade 

assessoria quantos aos serviços oferecidos pela Receita Federa. 

9- Buscar meios para melhorar o acervo bibliográfico; 

10- Promover ações empreendedoras que possibilitem uma visão prática do 

conhecimento. 

11- Criar, em parceria com o curso de Jornalismo, o projeto de extensão: 

“Finanças e Sociedade”, com entrevistas e debates e torna-lo acessível à 

comunidade em plataforma digital. 

12 – Promover reuniões periódicas, pelo menos 1(uma) vez por mês, com as 

lideranças das turmas. 

   

4 - AÇÕES PEDAGÓGICAS E ACADÊMICAS  
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No aspecto pedagógico-acadêmico, visamos:  

1- Avaliação periódica do corpo discente e discente, e promovendo uma reflexão 

dos resultados 

2-  Criar cursos de pós-graduação 

3- Promover eventos científicos que objetivem a disseminação da produção 

acadêmica do discente 

4- criar convênios com o CRC e Receita Federal para realização de eventos.  

5- estabelecer convênios com órgãos estaduais e federais para contribuir na 

formação dos discentes, propiciando a integração entre a prática e o conteúdo 

teórico.   

6- buscar maior aproximação com órgãos, empresas e outros atores locais para a 

otimização do ensino, pesquisa e extensão, incrementando o exercício teórico e 

prático dos discentes, focando em problemas e questões de cunho local e regional. 

7- promover a reformulação do NDE. 

8- estimular a realização da Semana de Contabilidade. 

9 – incentivar a criação de comissão formada por discentes para organização de 

viagens para congressos da área contábil, com intuito de possibilitar a participação 

do maior número de interessados em eventos regionais, nacionais e internacionais. 

 

5 – CONTÁBEIS, com muito prazer! 

Este é o programa de trabalho da chapa CONTÁBEIS, com muito prazer! 

Contudo, os gestores citados, estão abertos a sugestões e propostas e demais 

contribuições de todos. 

 Aqueles/as que desejarem contribuir com nosso plano de gestão, podem 

enviar e-mail para mcesar@unifesspa.edu.br e hugorangel@unifesspa.edu.br para 

que possamos ampliar e tornar mais participativo e democrático nosso plano de 

ação. Estamos em construção, estamos em Renovação.  

LEMBRE-SE QUE SUA CONTRIBUIÇÃO É VALIOSA! 
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SOLICITAMOS SEU VOTO PARA CONSTRUIR UM CURSO DE 

CONTABILIDADE HARMONICO E FORTE. 

CONTAMOS COM SEU VOTO.  

ACESSE HTTP://SIGAELEIÇÃO.UNIFESSPA.EDU.BR, no período de 

16/07/2018 a 18/07/2018 e seja Contábeis, com Muito Prazer!! 

_________________________________________ 

Mário César S. de Oliveira 
Para Diretor da FACIC 

 
____________________________________________ 

Hugo Azevedo Rangel de Morais 
Para Vice-Diretor da FACIC 


