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Projeto “Cinema comentado”: Educação e Política em Debate –
Filme A Onda
Data: 29/09 – Sábado
Horário: 08:30 às 11:30

Chamada Especial

Professores: Carlos
Eduardo Gomes;
Márden de Pádua
Evento gratuito
Vagas limitadas.
Faça sua inscrição pelo
site da FACISABH

Vagas remanescentes FIES 2018
Nos termos da Portaria nº 961, de 18 de setembro de 2018, e do Edital nº 73,
de 19 de setembro de 2018, que tornaram públicos o
Cronograma e demais procedimentos relativos ao processo de ocupação de
vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies referentes
Ao segundo semestre de 2018, informamos que o sistema de inscrição está
disponível no endereço eletrônico hƩp://fies.mec.gov.br para a realização das
Inscrições pelos candidatos, no período de 24 de setembro de 2018 até as 23
horas e 59 minutos do dia 9 de novembro de 2018, observada a condição do

Ouvidoria é um espaço que funciona como uma ponte entre os alunos e
colaboradores e a instituição, caso tenha algo a dizer entre em contato
conosco através do link abaixo, também disponível no site da IES na aba fale
conosco: http://facisa.com.br/ouvidoria

Estudante em cada período e condições especificas para cada perfil, conforme
previsto no Edital nº 73, de 2018.

Horário da ouvidoria presencial, de 18 às 21 horas, na terça feira, na quintafeira de 9 às 11:30.
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Professora e Coordenadora do curso de Letras da FACISABH é premiada no

Atualização para bolsistas PROUNI FACISABH e FACISAMG
Disponível de 01 a 23 de novembro de 2018 na secretaria de coordenações da
FACISABH e na secretaria acadêmica da FACISAMG. Os bolsistas que foram
contemplados com o usufruto da bolsa para o 2º semestre de 2018, estão
dispensados desta atualização. Os demais bolsistas devem comparecer aos
pontos de atendimento informados para realizar a devida atualização.

O Prêmio SESI de Literatura é uma iniciativa da área de Cultura do SESI MG que
tem como objetivo reconhecer o talento literário do trabalhador da indústria,
promovendo sua inteligência, criatividade e sensibilidade. O Prêmio abrange
duas categorias: prosa pra quem é de histórias no qual a Professora e
Coordenadora Gracinéa foi premiada e verso pra quem é de poesia.

22 DE SETEMBRO – DIA DO CONTADOR
AOS CONTADORES E FUTUROS CONTADORES

Conforme a PORTARIA Nº 636, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Sobre a renovação de reconhecimento do curso de Pedagogia.
Também temos mais um curso novo na FACISABH, trata-se do
Letras –Espanhol.
Autorizado por meio da PORTARIA N° 621, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018

O dia 22 de setembro é considerado o dia do Bacharel em Ciências Contábeis
em referência à criação do primeiro curso de Ciências Contábeis, por meio do
Decreto-Lei 7.988 de 1945. Esse Decreto foi assinado, naquele ano, pelo então
presidente Getúlio Vargas, instituindo o primeiro curso de Ciências Contábeis
e Atuariais na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que passou a se
chamar Ciências Contábeis em 1953. Antes disso, a formação dos profissionais
de contabilidade era realizada por dois, mas nenhum dos dois tinha validade
de ensino superior. Poucos meses depois da criação do curso de Bacharel em
Ciências Contábeis, foi publicado o Decreto-Lei nº 9.295, em 27 de maio de
1946, criando o Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
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Além do dia 22/09, o dia 25 de abril foi instituído dia do Contabilista, pois, em
1926, o senador e Patrono dos Contabilistas, João Lyra, instituiu o Dia do
Contabilista. Em dezembro do ano anterior, João Lyra havia sido eleito
presidente do Conselho Perpétuo dos Contabilistas Brasileiros e, em toda a sua
vida parlamentar, propôs e fez aprovar várias leis em benefício da profissão
contábil. Em 23 de maio de 1979, em São Paulo, o Dia do Contabilista foi
oficialmente instituído pela Lei Estadual nº 1.989, reconhecendo o dia 25/04
como tal.
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Seja em 22 de setembro ou em 25 de abril, o fato é que o Profissional da
Contabilidade se torna cada vez mais essencial e reconhecido pelas empresas,
órgãos públicos, entidades e instituições de todos os tipos, pois todos
necessitam de profissionais capacitados, competentes e dedicados. Nesse
sentido, há um mercado de trabalho incomensurável, de portas abertas para
quem investe na profissão. Para finalizar, utilizo a fala do personagem Oskar
Schindler no Filme "A Lista de Schindler": Meu pai foi amigo ao dizer que você
precisa de três coisas na vida: um bom médico, um padre perdoador e

um hábil contador. Dos dois primeiros eu nunca precisei muito, mas
o terceiro...
Feliz Dia do Contador!!!
Helenice Silene de Oliveira Silva
Contadora e Coordenadora do curso de Ciências Contábeis FACISABH
Semana das Profissões

Em abril de 2012, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) determinou que
o Sistema CFC/CRCs passasse a substituir o termo Contabilista, por Profissional
da Contabilidade. De acordo com ofício dirigido aos CRCs, “a alteração da
terminologia deve-se ao processo de modernização da profissão”. A partir de
então, várias entidades utilizam o dia 25 de abril para nos homenagear. Já
outras prestam homenagem nas duas datas.
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