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PROJETO DE EXTENSÃO DAS FACULDADES MAGSUL 

2016 
(  ) ENSINO        (   ) PESQUISA    ( X ) EXTENSÃO 

 
1. Título: Fortalecendo o Futuro 

    Área temática: Inclusão Social  

2. Responsável pelo Projeto:  

(   ) Discente     ( X ) Docente    

COORDENADORES: Cristina Sorrilha Irala, Aldecir da Silva Leite 

3. Telefones para contato: (67) 3437-3800 3437-8817 

4. Endereço eletrônico: cristina_sorrilha@hotmail.com 

5. Curso: Ciências Contábeis  

6. Área de formação: Ciências Contábeis 

7. Titulação: 

(   ) Especialização                              (   )Especialização na área 

( X ) Mestrado                                        (  )Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto: 6 horas semanais  

9. Instituições envolvidas no Projeto: MAGSUL, INFRAERO 

10. Responsável orçamentária financeira: INFRAERO 

11. Clientela envolvida: Acadêmicos da MAGSUL, comunidade em geral. 

12. Estimativa de participantes: 
Docentes: 01 
Discentes: 07 
Jovens e crianças carentes de Ponta Porã 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 Justifica-se o projeto na medida em que contribui para o desenvolvimento social 
sustentável das comunidades carentes do município, abrindo novas perspectivas para a 
construção de um mundo próspero e socialmente mais justo. 
Por meio do presente projeto de extensão, acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da 
MAGSUL ministram palestras aos alunos que participam do projeto, cujos temas são 
ligados à cidadania, direitos fundamentais, Estatuto da Criança e do Adolescente, combate 
às drogas etc. Trata-se da responsabilidade social da instituição para com a comunidade 
carente. 
Justifica-se pela promoção de mudanças não só na forma de vida de famílias e jovens 
carentes, mas a oportunidade de melhorar a qualidade de vida dos envolvidos, contribuindo 
efetivamente para sua integração social através, principalmente, da capacitação para o 
primeiro emprego. 
 

14. OBJETIVOS 

 Promoção de mudanças na forma de vida de famílias e jovens carentes 
 Promoção do desenvolvimento social sustentável de áreas carentes 
 Capacitar os jovens e crianças carentes na busca do primeiro emprego  
 Oportunizar a profissionalização no campo da informática 

http://www.magsul-ms.com.br/


15. METODOLOGIA 

O Projeto pretende que a faculdade por meio de seus acadêmicos ministre palestras para 
crianças e jovens carentes da comunidade que participam do projeto. 
O local das palestras será no auditório da Infraero e os alunos se responsabilizam de levar 
o material de apoio e demais recursos que serão utilizados. 
Os acadêmicos receberão a capacitação pedagógica necessária para desenvolverem 
palestras e receberão certificado de horas atividades. As palestras serão proferidas a cada 
quinze dias. A coordenadora do curso será a responsável por acompanhar o projeto. 

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data 
Horário de 

Início 

Horário de 

Término 

Local de realização das 

atividades 

Curso de educação fiscal 24.05.2016 8:00h 9:00h Sala de aula - IFMS 

Curso de educação fiscal 24.05.2016 14:00h 15:00h Sala de aula - IFMS 

     

     

     

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Material de 

Consumo 

Material 

Permanent

e 

Serviços 

de 

Terceiros 

Despesas 

Locomoção 

Diária 

Pró-

Labore 

TOTAL 

 x x x x x x 

TOTAL x x x x x x 
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FABRETTI, Laudio Camargo. Contabilidade tributária. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
HIGUCHI, Hiromi. Imposto de renda das empresas: interpretação e prática. 40 ed. São 
Paulo: Atlas, 2015.  

 

 

Ponta Porã-MS, 10 de março de 2016                                ASS. RESPONSÁVEL  

19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO(A) 
COORDENADOR(A) DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 

O projeto deve ser aprovado uma vez que possui pertinência com os objetivos explicitados, 
sendo de extrema relevância na capacitação de crianças e adolescentes carentes que 
necessitam de profissionalização na busca do primeiro emprego. 

 

    

COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 



20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O projeto foi totalmente executado em local cedido pela Infraero, oportunidade em que os 
acadêmicos do curso de  Ciências Contábeis ministraram aulas de aos jovens e crianças 
carentes sobre nota fiscal. 

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

O projeto alcançou seu objetivo visto que além de aproximar a os acadêmicos do curso à 
comunidade carente fez um trabalho de inclusão social oportunizando o crescimento 
profissional dos alunos envolvidos. Da avaliação realizada pelos acadêmicos do curso de 
direito depreende-se um índice de satisfação alto, sendo recomendável que projetos como 
este sejam estendidos ao maior número de pessoas, acatando inclusive a sugestão da 
maioria dos envolvidos. 
 

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 

CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 

 

Acadêmicos do curso de ciências contábeis e alunos do projeto Fortalecendo o futuro. 

 

 

 

 

 

 


