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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2017 
 

( x ) ENSINO        (   ) PESQUISA    ( X ) EXTENSÃO 

1. Título: Visita Técnica à empresa Ciarama Agropecuária  

 Área temática: Ensino 

2. Responsável pelo Projeto:  
(   ) Discente     ( X  ) Docente    
COORDENADORES: Cristina Sorrilha Irala, Jonathan da Silva Bezerra 

3. Telefones para contato: 67.34373804 

4. Endereço eletrônico: cristinairala@ig.com.br 

5. Curso:Ciências Contábeis  

6. Área de formação: Ciências Contábeis 

7. Titulação: 
(    ) Especialização                            ( x )Especialização na área 
( X ) Mestrado                                     (    )Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto: 
05h 

9. Instituições envolvidas no Projeto:  
Magsul  

10. Responsável orçamentária financeira: 
Magsul  

11. Clientela envolvida: 
Alunos do curso de Ciências Contábeis do 3º semestre  

12. Estimativa de participantes: 
Docentes:    02 
Discentes:    12 
 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O projeto de pesquisa interdisciplinar III é ligar a teoria e prática através dos 
conhecimentos construídos em cada disciplina e a pesquisa de campo orientada pela 
disciplina: projeto de pesquisa interdisciplinar. Portanto, construir uma visão sistêmica e 
interdisciplinar da ciência contábil. 
O intuito da visita técnica é a de proporcionar aos estudantes uma visão técnica da futura 
profissão. 
 

14. OBJETIVOS 

O projeto deverá atender a missão da IES e o objetivo do curso, auxiliando na a 
concretização da metodologia proposta, promovendo a interdisciplinaridade, aliando a 
teoria à prática. A disciplina PPI IV terá como objetivos:  
Aprofundar o conhecimento do papel socioambiental do contador Levar os alunos a 

http://www.magsul-ms.com.br/
mailto:cristinairala@ig.com.br


conhecerem o Projeto do Curso; 
Oportunizar o conhecimento do papel  socioambiental do contador organizacionais com 
base nos objetivos de cada disciplina do semestre 
Desenvolver a leitura e a escrita; 
Aplicar a metodologia científica; 
Explicar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade na prática; 
O acadêmico deverá responder a pergunta condutora :  o papel socioambiental do contador  

15. METODOLOGIA 

Todos os professores deverão propor questionamentos necessários para contribuir para 
responder o questionamento proposto na pergunta condutora tema da pesquisa de acordo 
com a disciplina ministrada.  
O Professor de PPI deverá preparar os alunos para o trabalho de pesquisa, aprofundando 
o conhecimento do papel socioambiental do contador. 
Os alunos deverão fazer perguntas sobre o assunto que deverão ser anotadas para serem 
respondidas ao longo do trabalho. 
Os professores juntamente com os alunos irão visitar a Empresa Ciarama , onde os alunos 
poderão sentir a importância das disciplinas. Para cada problemática das disciplinas 
referente o caso, os alunos irão desenvolver as pesquisas teóricas e elaborar relatórios 
utilizando normas cientificas. 

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data 
Horário de 

Início 
Horário de 
Término 

Local de realização das 
atividades 

Visita técnica 09/05/2017 8:00 12:00 Empresa Ciarama 
Agropecuária 

     

     

     

     

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Num de 
Acadêmi

cos  
Valor Unitário 

serviços 
de 

Terceiros  

Despesas 
Locomoção 

Diária Pró- 
Labore 

TOTAL 

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL       
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Cortez, 2008. 

 
LOCAL                                             DATA                                   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 em auxiliar na concretização da metodologia proposta, 
promovendo a interdisciplinaridade, aliando a teoria à prática.  
 

LOCAL: Ponta Porã (MS)           DATA: 05/02/2017 

 
 
 
   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

No dia 06/05/2017 uma visita técnica a Empresa Ciarama - Produtos 
agropecuários, para atender os objetivos da pesquisa interdisciplinar,  proporcionando aos 
acadêmicos a visão ampla da futura profissão .Os acadêmicos visualizaram todos os 
departamentos da empresa, identificando a atuação do contador por meio das palavras 
sínteses que foi trabalhado em sala de aula. Cada departamento da empresa, por meio dos 
seus colaboradores foi apresentado a função deles dentro da contabilidade. Os 
acadêmicos questionaram com base em pesquisa realizada em sala de aula sobre a 
pergunta condutora: o papel socioambiental do contador  

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

A avaliação foi positiva com a participação de 12 acadêmicos. 
O projeto deve ser a alavanca que impulsiona o acadêmico a ser um construtor do seu 
próprio conhecimento. Um futuro profissional que começa a vivenciar a prática da sua 
profissão. 
 

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 
 

 



  
 

 

 
 

 

 



 



 

 


