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Normas de Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado 
 

Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA 
 

- Curso de Ciências Contábeis – 
Currículo 2006/01 – Currículo 2013/01 e Currículo 2014/01 

 
Descrição do Curso: 

O currículo do Curso de Ciências Contábeis possui 3.000 horas aula, incluídas as horas 

destinadas ao estágio curricular e atividades complementares, distribuídas em 08 semestres 

letivos. A integralização ocorrerá num prazo mínimo de 8 semestres e máximo de 16 semestres. 

 

Objetivos do Curso: 

Formar bacharéis em Ciências Contábeis com visão sistêmica das organizações públicas e 

privadas, com domínio de conhecimentos técnicos e científicos capazes de gerar soluções e 

produzir informações que contribuam para o desenvolvimento da sociedade, alicerçados na ética 

e na visão multidisciplinar. 

 

Objetivos do Estágio: 

Proporcionar ao aluno o contato, e posterior avaliação, com a sua realidade de trabalho e 

capacitá-lo para a construção do conhecimento por meio de pesquisa científica. 

Integrar o aluno às organizações profissionais. 

Aprofundar os estudos acerca dos fenômenos contábeis e organizacionais, assim como as 

suas inter-relações com a realidade social na sua totalidade. 

 

Critérios: 

ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM DESENVOLVIDAS (DE ACORDO COM SEMESTRE): 

Alunos do 1º semestre somente com análise da Coordenação do Curso de Ciências 
Contábeis. 

 

 
A partir do 2º 

semestre 

 Preenchimento de fichas e documentos 

 Atendimento ao público 

 Controle e arquivo de documentos 

 Registro de atos e fatos administrativos 

 
A partir do 4º 

semestre 

 Escrituração de livros fiscais. 

 Conferência de registros contábeis. 



 

 2 

  Racionalização de rotinas de serviços. 

 
 

A partir do 6º 
semestre 

 Implantação de custos. 

 Análise de balanços e de linhas de crédito. 

 Assessoria em cobrança. 

 Conciliação de contas. 

 Controle de prestação de contas. 

 
 

A partir do 7º 
semestre 

 Planejamento e controles orçamentários. 

 Fiscalização das contribuições obrigatórias aos cofres públicos. 

 Planejamento e organização de controles contábeis, em 
diferentes atividades. 

 Estruturação de informações gerenciais. 

 
Profissionais que podem supervisionar o estágio nas empresas:  

Profissionais da área Contábil-Administrativa. 

Normas relacionadas à estágio do conselho profissional, sindicato, etc... 

Não há. 

Áreas de Atuação: 

Contabilidade privada e pública, auditoria e perícia contábil, fiscalização de tributos e 

outros. 

 
 

Novo Hamburgo, 10 de março de 2016. 
 

 
 

Prof. Me. Marcelo Paveck Ayub 
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis 


