
Curso de Ciências Contábeis – Campus Governador Valadares 

 

Atividades de Formação: 

De modo geral, todos os professores estão revisando e atualizando os materiais de suas 
disciplinas, incluindo incorporação de novas bibliografias, preparação de exercícios, 

entre outros. 

Estão orientando TCC e artigos. 

 

 Programas / projetos de extensão: 

 

1. Programa de extensão: Primeira Infância: Transformando vidas com saúde, 
educação e lazer [9]8. A coordenação do programa, junto aos discentes têm 

realizados reuniões via Skype semanalmente. Criaram redes sociais para 

divulgar atividades de saúde, educação e lazer a comunidade [10]9. 

2. Projeto de extensão: Rota Cultural [11]10. Docentes do curso fazem parte deste 

projeto que visa trabalhar a cultura local e regional. Neste período, tem 

divulgado os trabalhos da UFJF/GV, bem como artistas da comunidade. 

 

 Núcleo de Prática Contábil: 

As atividades do Núcleo de Prática Contábil estão sendo desenvolvidas remotamente, 

com atendimento em home office a respeito de questões como o auxílio emergencial, 

Imposto de renda da pessoa física, MEI, entre outros. Além disso, está havendo a 

criação de conteúdos, regularmente, no Instagram do projeto e atividades de interação 

para conhecer o público e ajudar nas suas demandas. A equipe do projeto faz 

reuniões online, periódicas, além de treinamentos nas plataformas Cuboz e Terceiro 

Setor. Os canais de atendimento são: 

1. WhatsApp Business: (33) 32767136; 
2. Instagram: @npcufjfgv [12]11 
3. E-mail: npcufjfgv@gmail.com. 

Os atendimentos ocorrem todas as tardes. 

Projetos de pesquisa: publicação de artigos 

Houve a continuidade nos projetos de pesquisa durante a suspensão das atividades 
presenciais. 

1. Enampad 2020: 
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A docente Marinette Santana teve um artigo enviado ao Enampad 2020 que dissemina o 

nome da UFJF e outros enviados a periódicos nacionais. Além de ter sido convidada 

para o projeto de Empresas Sociais na PUC Minas [5]5. 

 

2. USP 2020: 

As professoras Raquel Berger e Schirley Policário, tiveram trabalhos aprovados no XX 

USP International Conference in Accouting e no XVII Congresso USP de Iniciação 

Científica em Contabilidade, intitulado: Análise dos Impactos nos Indicadores 

Econômicos e Financeiros da Vale após o Rompimento das Barragens de Mariana e 

Brumadinho (MG). Haverá a apresentação e publicação de artigo no congresso USP 

2020 [6]6. 

A professora Elizângela também teve um trabalho aprovado, com título: Agressividade 

Tributária e Remuneração dos Acionistas no Setor de Utilidade Pública, a ser 

apresentado no mesmo congresso [7]7. 

3. Projeto de Tese: 

 

O professor Antônio Augusto Brion vem se dedicando tempo ao projeto próprio 

de tese que tem relação com a COVID-19, principalmente nas medidas tomadas 

pelas Universidades para superar a crise. 

1[1] http://www.ufjf.br/contabeisgv/ 

2[2] https://instagram.com/solidariedade.em.acao?igshid=1av0xztz9b6gu 

3[3] https://www2.ufjf.br/noticias/2020/05/01/iniciativa-da-ufjf-gv-produz-e-distribui-mascaras-

para-proteger-populacao-vulneravel-da-covid-19/ 

4[4] https://www2.ufjf.br/noticias/2020/05/11/comunidade-academica-da-ufjf-gv-se-

mobiliza-para-producao-de-alcool-em-gel/ 

5[5] Anexos I, II e III 

6[6] http://www.ufjf.br/contabeisgv/2020/04/03/discentes-tem-trabalhos-aprovados-em-

congresso-da-usp/ 

7[7] http://www.ufjf.br/contabeisgv/2020/04/03/discentes-tem-trabalhos-aprovados-em-

congresso-da-usp/ 

8[9] https://www.facebook.com/Primeira-Inf%C3%A2ncia-185541761642594 

9[10] https://instagram.com/progtransformandovidas?igshid=1rrkeg0fsbf6y ; 

10[11] https://instagram.com/projetorotacultural?igshid=e7xeikj1bprr 
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11[12] https://www.instagram.com/npcufjfgv/?hl=pt-br 
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