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MANUAL DO ESCRITÓRIO MODELO DE CONTABILIDADE (Cont-FERLAGOS)
Introdução
O Cont-FERLAGOS tem por objetivo proporcionar aos estudantes do Curso de
Bacharelado de Ciências Contábeis a possibilidade de aplicação prática dos conhecimentos
contábeis.
Assim, os graduandos orientados pelos docentes de diferentes áreas e supervisionados
pelo supervisor de estágio prestarão serviços à comunidade local nos diversos aspectos e
necessidades da sociedade, adquirindo deste modo a prática necessária ao ingresso no
mercado, com bases reais e quando chegarem ao mercado de trabalho estarão preparados
para atuar com responsabilidade social.
O Cont-FERLAGOS sistematiza a aproximação maior entre graduando-faculdadesociedade. A Fac-FERLAGOS cumpre o seu papel de agência transformadora da sociedade e
com isso a tríade é beneficiada.
Conceito
A atuação do Cont-FERLAGOS é sem fins lucrativos, formado exclusivamente por
estudantes de graduação, que prestarão serviços de consultoria desenvolvendo projetos para
empresas, entidades e a sociedade em geral nas suas diversas especialidades ou campos de
conhecimento, sob a supervisão de professores especializados nas suas áreas de atuação.
Portanto, vale salientar que o Escritório modelo tem um caráter interdisciplinar, devido à
complexidade das atividades contábeis e financeiras na atualidade e suas múltiplas
interseções. Também, será considerada a possibilidade multidisciplinar com a participação em
projetos comuns com os graduandos do Curso de Administração, por meio do Núcleo de
Prática e Negócios (NUPAN).
Aspectos de valorização da formação prática
O Cont-FERLAGOS incrementa a formação com intuito de propiciar:
a) Aprendizagem e aprimoramento das relações humanas no trabalho;
Aprendizagem por meio da experiência com o conhecimento no desenvolvimento dos
mais diversos processos e sistemas na área contábil;
b) Estreitamento nas relações com o universo empresarial ;
c) Experiências em consultoria, gerenciamento, contabilidade, pois desenvolverão
projetos para empresas parceiras;
d) Desenvolvimento de um espírito empreendedor criativo;
e) Integração entre estudante, faculdade, empresa e comunidade;
f) Conhecimento tácito por meio das práticas laboratoriais.
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Público Alvo do Cont-FERLAGOS
O Cont-FERLAGOS oferecerá várias vantagens aos empresários de micro, pequenas,
médias e grandes empresas, tanto dos setores de comércio, serviço, e terceiro setor, como a
coletividade.
Quanto à prestação de serviços
Os serviços oferecidos serão supervisionados por professores especializados, primando
pela qualidade, ajudando assim as empresas a se manterem no mercado competitivo que
encontramos hoje.
Quanto aos valores de prestação de serviços para empresas atendem apenas aos
custos operacionais. Já o atendimento a pessoa física o valor da prestação de serviço fica
condicionado aos projetos de responsabilidade social, com a colaboração de recursos e
materiais necessários para aqueles que não estão em condição de vulnerabilidade social.
Os serviços prestados às ONG’s (Organizações Não Governamentais), OSCIP’s
(Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público), empresas sem fins econômicos e do
Terceiro Setor, serão inteiramente gratuitos.
Elenco de Serviços
O Cont-FERLAGOS conta com um elenco de serviços a disposição da comunidade:
a) Consultoria Contábil
b) Escrituração Contábil
c) Contabilidade Geral
d) Promoção de eventos
Tipo de participação dos estudantes
A participante do estudante do curso de Ciências Contábeis dependera da finalidade
do seu ingresso no Escritório modelo. Assim, a participação poderá ocorrer como:
a) Estágio não remunerado;
b) Monitoria (com bolsa estudantil);
c) Atividade Complementar.
Dos órgãos de Gestão do Cont-FERLAGOS
Atendendo aos dispositivos legais estatutários e regimentais, no âmbito da FacFERLAGOS a gestão, a supervisão e o acompanhamento dos trabalhos é realizada pelos:
1) Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONSEPE);
2) Colegiado do Curso;
3) Núcleo docente estruturante do curso (NDE).

