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TÍTULO DA ATIVIDADE

FACE/CCA

Olimpíadas
internas
Contabilidade da UnB

EMENTA

LOCAL DE REALIZAÇÃO

O projeto Olimpíada Internas de Contabilidade (OIC) é um subprojeto das
Olimpíadas Brasileira de Contabilidade (OBC) e visa promover estudos e
pesquisas na área contábil e afins, tendo como premissa a promoção de
de
uma competição anual entre os estudantes do curso de Ciências Contábeis - Brasília - DF
UnB. O projeto, entre outros fatores, objetiva incentivar a melhoria da
qualidade do ensino da contabilidade e selecionar os cinco melhores
colocados para participar das Olimpíadas Brasileiras de Contabilidade.

ÁREA TEMÁTICA

DATA DE INÍCIO

DATA DE TÉRMINO

COORDENADOR

Educação

31/03/2014

31/03/2016

EDIMILSON SOARES CAMPOS

28/11/2014

28/11/2015

PAULO CARLOS DU PIN CALMON

FACE/CEAG

Diagnóstico e
avaliação do
arcabouço normativo, acadêmico e
administrativo para apoio à criação
da função Docente-Pesquisador da
FEPECS - DF

O projeto visa tanto o diagnóstico quanto a avaliação de uma instituição de
ensino e pesquisa em saúde no que tange aos seus processos internos,
bem como nos seus relacionamentos externos com o sistema de saúde.
Esta análise envolve, de acordo com os objetivos do projeto, as áreas de
gestão, custos, direito e comunicação, caracterizando uma análise
multidisciplinar do objeto, a fim de permitir proposições para o
estabelecimento da função Docente/Pesquisador.

CEAG – Centro de Estudos
Avançados de Governo e
Administração Pública e TECNOLOGIA
FEPECS – Fundação de PRODUÇÃO
Ensino e Pesquisa em
Ciências da Saúde

FACE/CCA

A busca da eficiência do gasto público e a adesão do Brasil as normas
internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, além de cumprir
DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE
a obrigação legal de manter sistema de gestão e produtividade no setor
GESTÃO,
CUSTOS
E
público como pode ser constatado por diversos dispositivos legais, onde
PRODUTIVIDADE NOS ENTES DA
destacamos o artigo 137 do Decreto 93.872/1986 que diz:Art.. 137. A
FEDERAÇÃO
contabilidade deverá apurar o custo dos projetos e atividades, de forma a
evidenciar os resultados da gestão (Decreto-Lei nº 200/67, art. 69)

Preferencialmente
no
Distrito Federal, mas com TECNOLOGIA
atividades em todos os PRODUÇÃO
Entes da Federação

FACE/ADM

A discussão acerca do orçamento público e o acompanhamento da
A UNIVERSIDADE DE OLHO NO execução orçamentária é um importante fator de amplitude da cidadania. UnB, Estrutural /DF e
EDUCAÇÃO
ORÇAMENTO
A universidade, como centro multiplicador do conhecimento, tem o Tocantins
potencial de difundir a as ações de seus representantes

24/06/2013

23/06/2015

RIEZO SILVA ALMEIDA

FACE/ADM

Este projeto tem como objetivo ampliar a visibilidade do curso GPP,
debatendo a importância da gestão de políticas públicas para a
DIVULGAÇÃO DO CURSO DE transformação social. A graduação ainda é pouco conhecida interna e
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS externamente à universidade e a divulgação e o debate têm auxiliado no Brasília e algumas Regiões
EDUCAÇÃO
DA UNB E DISCURSÃO DA ingresso de novos estudantes. Para isso, têm sido realizadas palestras em Administrativas
TEMÁTICA JUNTO À SOCIEDADE
escolas de ensino médio públicas e privadas. Nesta nova etapa, também
haverá debate na universidade em uma atividade chamada Roda de
Conversa GPP.

29/07/2014

27/07/2015

SUYLAN DE ALMEIDA MIDLEJ E SILVA

FACE/CCA

O grupo de pesquisa denominado de Núcleo de Estudos e Pesquisa em
Perícia Contábil tem como objetivo desenvolver pesquisas, incentivar
Núcleo de Estudos e Pesquisa Em
Departamento de Ciências
EDUCAÇÃO
discussões em perícia contábil judiciais, extrajudiciais e arbitral, bem como
Perícia Contábil
Contábeis da FACE, UnB
atender à sociedade, como um todo, no que se refere às demandas por
cálculos e levantamentos patrimoniais a partir de informações contábeis.

13/10/2014

12/09/2015 EDIMILSON SOARES CAMPOS

FACE/CCA

Este Projeto de Extensão será um Laboratório de Práticas de Finanças e
CONTROLE SOCIAL: APRENDA A SER Gestão Governamental com o intuito de capacitar a comunidade
Departamento de Ciências Contábeis
EDUCAÇÃO
e Atuariais
UM AUDITOR SOCIAL
acadêmica e a sociedade em geral para exercer o CONTROLE SOCIAL da
gestão governamental.

23/09/2013

24/10/2015 ABIMAEL DE JESUS BARROS COS

E

E

19/05/2014

18/05/2016 JOSÉ MARILSON MARTINS DANTA

O projeto visa tanto o diagnóstico quanto a avaliação de uma instituição de
ensino e pesquisa em saúde no que tange aos seus processos internos,
bem como nos seus relacionamentos externos com o sistema de saúde.
Esta análise envolve, de acordo com os objetivos do projeto, as áreas de
gestão, custos, direito e comunicação, caracterizando uma análise
multidisciplinar do objeto, a fim de permitir proposições para o
estabelecimento da função Docente/Pesquisador.

CEAG – Centro de Estudos
Avançados de Governo e
Administração Pública e TECNOLOGIA
FEPECS – Fundação de PRODUÇÃO
Ensino e Pesquisa em
Ciências da Saúde

FACE/CEAG

Diagnóstico e
avaliação do
arcabouço normativo, acadêmico e
administrativo para apoio à criação
da função Docente-Pesquisador da
FEPECS - DF

FACE/CCA

O Projeto Olimpíadas Brasileiras de Contabilidade (OBC) visa promover
estudos e pesquisas na área contábil com a finalidade de promover uma
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS
competição anual aberta a todos os estudantes universitários das
EM
CONTABILIDADE
E
instituições de ensino superior brasileira. O projeto será gerenciado pela Todo território nacional
SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E
Coordenação Geral em Brasília, sendo uma atividade de extensão da UnB,
SOCIOAMBIENTAL (NEPECON)
objetivando inserir decisivamente na melhoria e qualidade do ensino da
contabilidade no Brasil.

FACE/CCA

E O Projeto Olimpíadas Brasileiras de Contabilidade (OBC) visa promover
estudos e pesquisas na área contábil com a finalidade de promover uma
competição anual aberta a todos os estudantes universitários das
DE
instituições de ensino superior brasileira. O projeto será gerenciado pela Todo território nacional
Coordenação Geral em Brasília, sendo uma atividade de extensão da UnB,
objetivando inserir decisivamente na melhoria e qualidade do ensino da
contabilidade no Brasil.

OLIMPÍADAS
BRASILEIRAS
CONTABILIDADE

E

PAULO CARLOS DU PIN CALMON

28/11/2014

28/11/2015

EDUCAÇÃO

31/03/2014

30/03/2016

FÁTIMA DE SOUZA FREIRE

EDUCAÇÃO

31/03/2014

31/03/2016

FÁTIMA DE SOUZA FREIRE

