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CAPITAL HUMANO: UM DIFERENCIAL COMPETITIVO NAS ORGANIZAÇÕES

Ano: 2013
Curso: Administração
Aluno(a): Maraísa Medeiros Aragão
Orientador(a): Adão Pereira

Resumo: Este trabalho visa descrever os seis processos básicos de Gestão de Pessoas para
melhor utilizar o capital humano como uma estratégia de diferencial nas organizações. As
organizações vêm passando por diversas mudanças, devido essa situação foi observado que o
perfil  das  organizações  não  se  enquadrava  mais  aos  padrões  que  são  exigidos,  sendo
necessárias novas adaptações à concorrência do mercado, com isso começaram as mudanças
em relação à valorização dos colaboradores nas organizações, que passaram a ser vistos como
parceiros  capazes de ter habilidades e  atingirem seus objetivos profissionais.  Com os seis
processos  de  gestão  de  pessoas,  as  organizações  desempenham  papéis  ainda  mais
importantes, sendo que todos esses processos estão relacionados entre si, podendo favorecer
ou prejudicar os demais, quando bem ou mal utilizado. Um processo rudimentar de agregar
pessoas pode exigir um intenso processo de aplicar e desenvolvê-las para compensar as suas
falhas,  se  o  processo  de  recompensar pessoas  è  falho,  o  mesmo  pode  exigir  um intenso
processo de manter e monitorar pessoas. Tendo um equilíbrio entre os processos e conhecer
os  aspectos  do  capital  humano  e  assim  identificando  os  quatro  aspectos  essenciais  de
competência individual do talento humano. Concluindo que a empresa precisa reestruturar
suas áreas para que a retenção do capital humano seja aproveitada sem que haja desperdício
de talentos, sendo que o mesmo é o principal diferencial competitivo das organizações bem
sucedidas e preparando-se continuamente para os desafios da inovação e da concorrência,
estando dispostas a assumir riscos dentro e fora da organização. 

Palavras-chave: Capital Humano. Organizações. Processos. Talentos. Mudanças.

O ESTRESSE E A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Ano: 2013
Curso: Administração
Aluno(a): Bruno Oliveira Estaven; Fernando Tristão Martins de Oliveira
Orientador(a): Adão Pereira
Resumo: Esta pesquisa aborda a importância da qualidade de vida no trabalho e como ela
pode  diminuir  o  estresse  dentro  das  organizações.  A  QVT  proporciona  uma  maior
participação por parte dos funcionários, criando um ambiente de integração com superiores,
com colegas de trabalho com o próprio ambiente de trabalho, visando sempre a compreensão



das necessidades dos funcionários. A QVT se preocupa principalmente com dois aspectos
importantes que é o bem estar do trabalhador   e com eficácia organizacional. A razão de
nossa pesquisa está relacionado a necessidade das empresas se tornar em mais competitivas
no mercado veio à busca incessante da qualidade total. Acompanhando esta qualidade total
também surgiu a QVT, que está focalizada no potencial humano e no meio que convive em
todos os sentidos, dentro e fora da organização.  Que 
se pretende com o presente estudo é ampliar o conhecimento sobre estresse e a sua relação
com a QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) na atual atividade de trabalho capitalista de
nossos dias.  

Para o desdobramento desta pesquisa  foi  utilizada a  pesquisa  bibliográfica  que e  aquela
desenvolvida exclusivamente a partir de fontes já elaboradas, com livros, artigos científicos,
publicações  periódicas etc.  Podemos salientar que uma qualidade de vida do trabalhador
volta-se para a conciliação dos interesses dos indivíduos e das organizações, isto é ao mesmo
tempo que melhora a satisfação do trabalhador, melhora a produtividade da empresa.

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Funcionários. Bem Estar. Organizações e 
Satisfação.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO REQUISITO FUNDAMENTAL AO
ALCANCE DO CRESCIMENTO ORGANIZACIONAL

Ano: 2013
Curso: Administração
Aluno(a): Darlene Pereira Faria; Lorrane de Paiva Faria
Orientador(a): Thiago Pitaluga

Resumo: O planejamento Estratégico é  fundamental  para aquelas empresas que desejam
alcançar  resultados  cada  vez  mais  positivos,  atender  da  melhor  maneira  possível  as
necessidades  e  os  desejos  da  organização.  Devido  á  grande  competitividade  no  mundo
empresarial  as  organizações  devem sempre  estar em busca  de  ferramentas  e  estratégias
diferentes, para estar sempre competitiva e conter o diferencial. Dessa forma, este estudo teve
como objetivo geral compreender o Planejamento Estratégico como vantagem competitiva e
como objetivo  específico,  identificar o  porquê o  planejamento  estratégico  deve ser usado
pelas empresas. Para isso, foram partir do que foi encontrado na literatura sobre o assunto.
Os resultados mostraram a conclusão que o planejamento estratégico pode levar as empresas
às vantagens competitivas.

Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Vantagem Competitiva. Organizações.

MARKETING: UMA FERRAMENTA PARA ABERTURA DE NOVOS MERCADOS



Ano: 2013
Curso: Administração
Aluno(a): Marco Aurélio de Souza Leite; Wagner José de Andrade
Orientador(a): Adão Pereira

Resumo: Neste trabalho, partimos do princípio que o Marketing é uma ferramenta muito
importante para abertura de novos mercados,  especialmente quando se trata de um item
específico do marketing: a Propaganda. A propaganda tem evoluído através dos tempos e
sendo disseminada por diversos canais a fim de atingir seus objetivos, que são  traçados pela
empresa dependendo da situação. A metodologia utilizada neste trabalho é teórica, parte de
uma revisão bibliográfica que visa demonstrar a importância do marketing, em particular,
da propaganda, para as organizações, 
uma vez que, a cada dia a competitividade e a concorrência estão mais acirradas. A todo
momento somos ''bombardeados''  por incontáveis  propagandas vindas dos mais  variados
meios de comunicação existentes como televisão, rádio, internet, jornais, panfletos, outdoors,
dentre outros. Muitas vezes é através da propaganda que um, ou um grupo de consumidores,
pode decidir o que comprar, onde comprar ou até mesmo porque comprar. É também por
meio que faz com que o consumidor saiba de existência de um produto ou serviço e fixe em
sua memória determinada marca. Este trabalho tem como maiores prioridades analisar e
demonstrar a importância da utilização da propaganda pelas empresas, um tema abordado,
que é de interesse acadêmico e que deve, a nosso ver, ser tratado pelas organizações como um
investimento ou uma oportunidade de crescimento. Dada  a necessidade cada vez maior da
empresas em colocar em evidência no mercado seu produto, serviço ou sua marca.

Palavras-chave: Propaganda. Marketing. Novos Mercados.

ESTUDO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA BABY MANIA
FRALDAS

Ano: 2013
Curso: Administração
Aluno(a): Cristiane de Morais; Laudiceia da Silva Pereira Pavorê
Orientador(a): Aires Cardoso da Silva

Resumo: Este  trabalho estuda estrutura organizacional  da empresa Baby Mania Fraldas
demonstrando  a  importância  de  elaborar  estrategicamente  a  sua  estrutura.  Para  tanto
realizou-se uma pesquisa dividida em duas partes um levantamento bibliográfico e um estudo
de caso.  A obtenção de dados foi afetada com estudos nas teorias e nos dados e visitas a
empresa.  O  estudo  analisa  a  estrutura  das  melhorias  contínuas  para  que  alcance  seus
objetivos. A organização de cada empresa dependerá de sua realidade, pois não existe um
método ideal de estrutura organizacional, o importante que ela funcione de maneira eficaz,
atingindo os objetivos, siga aliada com as estratégias, cumprindo a missão da organização,
para isso e necessário que todos envolvidos se incluam nos objetivos traçados. Os resultados
obtidos coincidem em todos os aspectos com a literatura pesquisada.

Palavras-chave: Estrutura Organizacional. Estratégias. Eficiência. Objetivos.



AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE IMPORTÂNCIA DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EM
UMA EMPRESA DO RAMO DE PNEUS

Ano: 2013
Curso: Administração
Aluno(a): Cárita Cristina Silva de Moraes; Fernando Rodrigues da Silva
Orientador(a): Thiago de Oliveira Pitaluga

Resumo:  A  finalidade  do  presente  trabalho  foi  avaliar  o  nível  de  importância  do
Recrutamento e Seleção em uma pequena empresa do ramo de pneus, bem como verificar se
a  mesma  investe  no  processo.  Dentre  os  vários  aspectos  estudados,  foram  descritos  os
conceitos dos processos de recrutamento e seleção de diferentes tipos e etapas, os subsistemas
de recurso humanos e a importância de tais processos nas pequenas empresas. O estudo levou
em consideração a necessidade da pequenas empresas de se destacar em meio a esse mercado
cada  vez  mais  competitivo.  Foi  realizado  um  questionário  avaliativo  com  todos  os
funcionários  da  empresa  pesquisada  para  a  análise  dos  processos  da  organização  e
verificação mais assertiva dos dados. Os resultados mostraram que é de extrema importância
a  implantação  de  um  departamento  de  recursos  humanos,  que  enfatize  também  o
recrutamento e a seleção, para que o sucesso organizacional seja alcançado, independente do
porte da empresa em questão.

Palavras-chave: Recursos Humanos. Recrutamento. Seleção

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EM EQUIPE COMO FATOR DE AUMENTO DA
QUALIDADE EM VENDAS EM UMA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS PESADOS

Ano: 2013
Curso: Administração
Aluno(a): Karyne dos Santos Nunes; Rodrigo Braga da Silva
Orientador(a): Adão Pereira

Resumo: O presente estudo teve como objetivo, provar que o trabalho em equipe pode ser um
fator  de qualidade dentro de uma organização. Mostrar quais as maneiras que a empresa ou
o administrador pode e deve utilizar para promover a motivação do trabalho em equipe e
proporcionar aos colaboradores maior participação de forma efetiva nas atividades e cultura
da empresa. A pesquisa foi realizada de acordo com o mundo e o mercado atual, buscando a
excelência de grandes nomes da administração. Tratam de como e quais técnicas utilizar para
muda e integrar cultura de funcionários e acordo com a cultura da empresa.

Palavras-chave: Trabalho em equipe. Vendas. Veículos Pesados. Organização.



RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Ano: 2013
Curso: Administração
Aluno(a): Andréia Cristina de Oliveira; Heitor Haugusto Souza Santos
Orientador(a): Ana Paula Carvalho

Resumo: As exigências feitas pelas empresas estão aumentando e os candidatos devem estar
dentro das qualificações exigidas por elas para evitar maiores problemas como, por exemplo,
uma rápida demissão.  O papel  do Administrador de Recursos  Humanos,  no processo  de
recrutamento e seleção é de suma importância para a empresa, para que a mesma tenha um
bom desenvolvimento. Dessa forma, é preciso ter bons candidatos e selecionar os melhores. É
importante que se faça uma pesquisa externa para se saber onde anunciar, para que possam
obter os candidatos que se pretende selecionar, pois é necessário, acima de tudo, encontrar
pessoas competentes e dedicadas, para que a empresa possa desenvolver um programa de
qualidade eficaz. Assim, os candidatos precisam estar sempre em busca de aperfeiçoamento,
pois o mercado de trabalho essa muito competitivo e as empresas estão exigindo cada vez
mais.  Por esse  e  outros  motivos,  para recrutamento e  a  seleção  dos  candidatos  deve ser
montado  um  perfil  da  vaga  para  que  possa  atender  melhor á  necessidade  da  empresa.
Existem dois meios de recrutamento, o externo e o interno é o preenchimento das vagas com
remanejamento  de  seus  funcionários.  Depois  do  recrutamento  externo  ou  interno,  vem
avaliação do candidato, quer requer suas interpretação. E no final do processo, seja possível
definir as vantagens e desvantagens da contratação do mesmo e as melhores formas de se
avaliar  o  candidato  e  como  tornar  esse  processo  agradável,  de  acordo  com  a  revisão
bibliográfica  este  trabalho  tem  como  objetivo  estudar os  meios  de  políticas  de  recursos
humanos utilizados, principalmente, no recrutamento e seleção de pessoal

Palavras-chave: Recrutamento. Seleção. Candidatos. Aperfeiçoamento. Mercado.

MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA EM EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
(PSF) DA CIDADE DE ABADIÂNIA

Ano: 2013
Curso: Administração
Aluno(a): Maria de Fatima Bernandes de Oliveira; Sirlene Alves dos Santos
Orientador(a): Ana Paula Carvalho

Resumo: Para  que uma equipe consiga obter qualidade em seus serviços, particularmente,
mantendo motivada, é de suma importância que se tenha um profissional qualificado para
estar fazendo essa gestão, e esse profissional nada mais é que o administrador de empresas.
Para isto é importante que se tenha conhecimento em toda teoria geral da administração,
pelo fato do hospital ser uma empresa que precisa saber gerir todo o seu processo como um



todo e ter um conhecimento mais aprofundado quando se diz a respeito ao sistema, que
envolve  toda  uma  equipe  preparada  para  estar  coletando  informações  para
posteriormente  serem  analisadas  e  transformadas  em  ideias  para  a  melhoria  da
qualidade  do  atendimento  em  conjunto  com  o  líder.  Foi  feita  uma  pesquisa  com
perguntas objetivas no Programa Saúde da Família do Município de Abadiânia-GO, e
com isso foi possível observar que a maioria dos colaboradores entrevistados não estão
totalmente motivados com o trabalho desempenhado. Justificando assim a  importância
de ser explicada toda a teoria falada nessa monografia para que se consiga atingir a
excelência na motivação e liderança dentro das equipes.

Palavras-chave: Qualidade. Liderança. Equipe. Motivação. Administração. Programa 
Saúde da Família.

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO NAS ORGANIZAÇÕES: FERRAMENTA
ESTRATÉGICA PARA O CRESCIMENTO ORGANIZACIONAL

Ano: 2013
Curso: Administração
Aluno(a): Ana Kelly Pimenta Santos; Michelle Xavier de Andrade Morais
Orientador(a): Adão Pereira

Resumo: Nos últimos anos no Brasil, vem crescendo muito o índice de vagas de emprego em
aberto. Também há várias pessoas tentando ocupá-las, porém sem sucesso, ou não passam no
processo  seletivo  ou  logo  são  dispensadas,  entrando  no  processo  tunover.  O  que  os
empresários  e  gestores  de  Recursos  Humanos  dizem a  respeito?  Que  falta  mão  de  obra
qualificada.  Para  sanar esse  dilema,  é  preciso  que  as  empresas  adquiriam  a  cultura  de
oferecer treinamento para seus colaboradores; treinamento é a capacitação dos funcionários,
para que esses tenham conhecimento sobre os processos e fluxos com que trabalhará.
 
Palavras-chave: Treinamento. Educação Profissional. Qualificação Profissional.

Ciências Contábeis – 2013

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS CARACTERÍSTICAS DO MICRO
EMPREENDEDORISMO

Ano: 2013
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Jonas Veríssimo Mendes dos Santos



Orientador(a): Aires Cardoso

Resumo: Com o aumento do desemprego nas grandes cidades, surgiu a necessidade dos
desempregados em obterem renda de maneira rápida. Os mesmos optaram entra no
mercado  informal,  onde  não  há  necessidade  de  capacitação  profissional.  Em 19  de
Dezembro  de  2008  houve  implantação  da  Lei  Complementar  n.º  128  no  Brasil,
retratando a imagem do Micro Empreendedor Individual, abrangendo em sua redação
vários benefícios previdenciários, dentre outros. A mesma lei traz ao empreendedor o
direito de ter o seu estabelecimento registrado dentro das normas e leis  municipais,
garantindo ao empresário  a  seguridade da sua imagem.  A formalização permite  ao
próprio Empreendedor registra as  suas do Portal  do Empreendedor registra as sua
compras,  vendas e apuração do lucro,  em formulário de fácil  acesso obtido através
necessário entregá-lo a lugar algum. Basta mantê-lo guardado. O método utilizado foi à
pesquisa bibliográfica,  descobrindo as verdades em fontes confiáveis,  tendo também
apoio o SEBRAE e outros órgãos. Podemos observar que uma das vantagens que o
empreendedor passa a obter é a sua inserção ao mercado formal de maneira menos
burocrática  e  rápida.  Contudo  o  tema é  motivado  pela  obtenção  em conhecimento
profissional para uma futura assessoria ao trabalhador que almejar a formalização. 

Palavras-chave: Benefícios. Micro empreendedor Individual. Legalização. 
Formalização.

TRIBUTOSINCIDENTES NOS PRODUTOS DO SETOR FARMACÊUTICO

Ano: 2013
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Wendell Borges Alves
Orientador(a): Aires Cardoso da Silva

Resumo: Este estudo foi realizado sobre a temática “Incidência tributaria nos produtos do
setor  Farmacêutico’’,  buscando  conhecer  com  mais  detalhes  o  tema  proposto,  surgiu  o
problema que motivou este estudo. Definiu-se objetivo geral – discutir a tributação incidente
na produção da industria do setor farmacêutico; e como objetivos específicos- demonstrar os
principais tributos, instrumentos legais, isenções e benefícios fiscais do setor farmacêutico; e
analisar a diferença tributária que ocorre nos medicamentos das listas positiva  e negativa.
No presente trabalho foi adotada como metodologia a pesquisa bibliográfica e exploratória.
Observou-se que os principais tributos incidentes no setor são: ICMS, IPI e PIS/COFINS –
impostos esses com alíquotas oscilando de 0% a 17%. A empresa objeto de analise possui o
beneficio de FOMENTAR,  que reduz o ICMS em torno de 70 a 80%.

Palavras-chave: Indústria Farmacêutica. Carga Tributária. Benefícios Fiscais. 

REENGENHARIA CONTÁBIL: UMA ABORDAGEM SOBRE O PLANEJAMENTO



CONTÁBIL DA PILLAR ENGENHARIA

Ano: 2013
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Renan Martins Castro
Orientador(a): Aires Cardoso da Silva

Resumo:  O  projeto  em  questão  aborda  a  realidade  da  empresa  Pillar  Arquitetura  e
Engenharia Ltda. – empresa do ramo de construção civil situado na cidade de Anápolis –
GO; e tem por objetivo abordar e propor soluções para a problemática em questão -  uma
falha no processo contábil, que se dá por fatores internos descobertos por meio de métodos
científicos; e desencadeia uma série desarranjos fiscais e contábeis, gerando uma sobrecarga
tributária desnecessária dentre outros fatores negativos. O mesmo se justifica em função da
possibilidade  de  adequar  a  empresa  ao  formato  contabilmente  correto  e  reduzir
consideravelmente os gastos com tributos e impostos incidentes sobre a mesma. O Projeto é
realizado com total aval da diretoria  da empresa. Para maior compreensão e também como
referenciais  teóricos,  foram  usadas  várias  bibliografia  abordando  temas  inerentes  à
problemática em questão, partindo desde a história da empresa, passando por teorias como o
Planejamento  Estratégico,  Benchmarking,  Reengenharia,  Fluxo  de  caixa,  Formas  de
Tributação, Tributos e Taxas; tudo isso para que se tivesse todo um embasamento teórico
necessário para realização de um trabalho de ponta junto á empresa. A metodologia utilizada
para se alcançar os dados necessários foi a observação dos métodos. Após a análise dos dados,
pode-se determinar onde e como agir diante das falhas detectadas. O Projeto teve como seu
objetivo  principal:  diagnosticar  as  falhas  e  propor  soluções  para  as  mesmas.  E  como
resultado,  confirmou-se o fato de a empresa não ter uma política  fiscal  bem delineada e
tomar decisões aleatórias quanto á emissão de notas fiscais.

Palavras-chave: Desarranjo Fiscal. Planejamento Estratégico. Processos. Impostos. 
Reengenharia.

AS VANTAGENS DOS SIMPLES NACIONAL PARA AS MICRO EMPRESAS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

Ano: 2013
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Noely Gonçalves da Costa
Orientador(a): João Victor Mota Marques

Resumo: O Simples Nacional, sendo uma modalidade de tributação, surge para beneficiar o
micro e  pequeno empresário,  reduzindo índices de tributação, abrangendo todos os entes
federativos,  sendo  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios.  Foi  criado  pela  lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Os  benefícios  estendem  também  às  questões  trabalhistas,  como  forma  de  incentivo  ao
empregador, a não ter colaboradores trabalhando de forma informal, isto traz um enorme
retorno à sociedade, ao reduzir o índice de desemprego.
Este sistema além da redução da alíquotas tributárias, traz também outros benefícios como o
pagamento de todos os impostos abrangidos pelo sistema, mediante uma única guia, significa



redução de burocracia, redução de serviços e de mão de obra, representando algo valioso
para  o  micro  empresário  que,  na  sua  grande  maioria,  realiza  varias  atividades  na
administração de sua empresa.
Toda empresa participante deste sistema deve sempre cumprir com suas obrigações junto ao
FISCO, isto significa que é uma empresa organizada. Do contrário poderá ser excluída do
Simples Nacional. Por isso a importância de um profissional contábil para a realização das
informações exigidas.

Palavras-chave: Simples Nacional. Forma de Tributação. Redução de Impostos.

A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NO DESEMPENHO DA ATIVIDADE
CONTÁBIL

Ano: 2013
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Vanessa Neves
Orientador(a): João Victor Mota Marques

Resumo: A contabilidade é uma ferramenta de trabalho que, para ter credibilidade, precisa
que seus registros correspondam à realidade da empresa. Para que isso ocorra, é necessário
que  a  rotina  da  empresa  passe  por  controles  internos,  que  são  métodos  de  trabalho
estabelecidos pela controladoria. A falta destes controles leva a empresa a sofre fraudes, bem
como erros  involuntários  que  geram prejuízos  patrimoniais.  O controle  interno no ativo
circulante previne essas perdas e prepara os registros corretamente para a contabilidade,
fornecendo, assim, informações que demonstra, a realidade patrimonial da empresa. Quando
a  empresa  não  trabalha  com  controles,  podemos  afirmar  que,  além  da  fragilidade
administrativa,  a  contabilidade  não  é  a  ferramenta  indicada  para  avaliar  a  situação
econômica  e  financeira  da  empresa.  Por  tudo  isso,  a  controladoria  é  uma  parceira
indispensável para o controle administrativo e contábil, sendo impossível analisar relatórios
fornecidos e tomar alguma decisão imprescindível á continuidade da entidade, quando esta
não é norteada por esses métodos.

Palavras-chave: Contabilidade. Controladoria. Patrimônio. Relatórios Confiáveis

PIS – PASEP E A CONFINS NÃO COMULATIVOS NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA
OPTANTE PELO LUCRO REAL

Ano: 2013
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Alessandra de Lima Rodrigues
Orientador(a): Adão Pereira



Resumo:  Este  trabalho  faz  um  estudo  das  contribuições  PIS  –  PASEP:  Programa  de
integração  social;  COFINS:  Contribuição  para  financiamento  da  Seguridade  Social  não
cumulativo nas indústrias farmacêuticas optantes pelo lucro real, com objetivo de esclarecer
as vantagens e desvantagens dessas contribuições. Discorre-se primeiramente sobre a origem
da contabilidade, o surgimento das contribuições PIS -  PASEP e a COFINS; apresenta-se a
terminologia  básica  de  alguns  assuntos  referente  ao  trabalho;  imposto;  tributos;  fato
gerador;  contribuinte;  tributações;  não  comutatividade  do  PIS  –  PASEP e  da  COFINS;
créditos admissíveis; total de receitas; exclusões; alíquotas; PIS – PASEP e a COFINS: Lucro
real  e  o  método não cumulativo;  natureza dos  créditos  dos  lucro real  das  contribuições;
exclusões da base de cálculo; vantagens da base de cálculo do PIS – PASEP e a COFINS na
importação, vantagens e desvantagens dos regimes cumulativos e não cumulativo; lucro real:
vantagens e desvantagens; DARF: Documento de Arrecadação das Receitas Federais. Este
estudo  foi  realizado  através  de  revisão  bibliográfica,  fundamentação  teórica  abrangente
sobre o assunto. 

Palavras-chave: PIS – PASEP e a COFINS não Cumulativo. Vantagens e Desvantagens.

ENTIDADES QUE TÊM COMO TRIBUTAÇÃO O LUCRO PRESUMIDO

Ano: 2013
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Damares das Neves Silva
Orientador(a): Adão Pereira

Resumo: Este trabalho visa desenvolver a história  da contabilidade antiga até nos tempos
atuais, desenvolvendo de forma prática e rápida para melhor entendimento. Definindo o que
é Lucro presumindo, quais entidades podem se enquadrar nesse regime de tributação, como
são definidas as receitas, quais impostos que devem ser apurados, em que data devem ser
pagos e  como deve ser pagos.  Quais  declarações  que são exigidas para entidades  que se
enquadram nessa tributação. Pois os empresários e contadores estão sempre em busca de
alternativa que possibilitem reduzir o desembolso com pagamento de tributos. Isso porque a
alta carga tributária acaba dificultando o desempeno econômico e financeiro da empresa,
pois  os  tributos  representam  uma  parte  significativa  no  faturamento  das  mesmas,  os
empresários esperam de seus contadores um profundo estudo acerca do regime de tributação
menos onerosa à empresa, item indispensável quando se fala em planejamento tributário.

Palavras-chave: Tributação. Lucro Real. Lucro Presumindo.

CONTABILIDADE CONDOMINAL: DEMOSTRAÇÕES CONTÉBEIS PATA TOMADA
DE DECISÕES



Ano: 2013
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Silmara Coutinho Souza
Orientador(a): João Victor Mota Marques

Resumo: Como os entidades condominiais vêm crescendo de forma acelerada, surge também
uma  cobrança  maior  parte  dos  condomínios  em  saber  se  a  sua  cota  está  sendo  bem
empregada. Este estudo teve por finalidade apresentar a contabilidade condominial e suas
demonstrações contábeis para tomada de decisões.  Para responder a problemática que é:
qual a importância das demonstrações contábeis na tomada de decisões do condomínio foi
feita uma pesquisa bibliográfica.  O trabalho busca identificar os relatórios contábeis que
podem ser aplicadas em um condomínio de forma correta e planejada. São apresentados os
relatórios contábeis que atendem essa gestão, como o livro Caixa, Livro Diário, Livro Razão,
Balanço Patrimonial.  Foi observado que os relatórios contábeis são de suma importância,
para os condomínios saberem o que acontece com a cota paga por eles e para os gestores
tomarem as decisões certas na hora certa.

Palavras-chave: Condomínios. Relatórios Contábeis. Tomada de Decisão

A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Ano: 2013
Curso: Ciências Contábeis
Aluno(a): Ronaldo José de Souza
Orientador(a): Aires Cardoso da Silva

Resumo: O trabalho de pesquisa que ora se apresenta tem como tema; a importância da
controladoria  no  planejamento  estratégico,  a  escolha  da  temática  deveu-se  a  falta  de
estratégia  e  fracasso  vistos  nas  empresas.  O  objetivo  é  trazer controle  e  clareza  para  o
planejamento de sucesso.  Para que a presente pesquisa fosse desenvolvida,  o pesquisador
lançou mão, do intermédio de referencias bibliográficas, internet e revistas especializadas na
área  contábil.  A utilização  de  instrumentos  de  controle  direcionam  as  ações,  visando  a
otimização  dos  resultados  e  consequentemente  a  continuidade  da  organização.  O
acompanhamento ou monitoramento dos resultados poderão captar alguns desvio permitindo
a intervenção a Controladoria e o redirecionamento do curso da ação. Nesse sentido, com
propósito de avaliar se o que realizado está de acordo com os planos pré-estabelecidos, é
necessário que a Controladoria disponha de instrumentos capazes de suportar o processo de
avaliação.

Palavras-chave: Controladoria. Sistema de Informação e Planejamento.

Direito - 2013



DOSIMETRIA DA PENA

Ano: 2013
Curso: Direito
Aluno(a): Bruno Aguiar Maia Bolina
Orientador(a): Narliane Alves de Souza e Sousa

Resumo:  A presente  pesquisa  monográfica  tem por objetivo  trazer o  debate,  dentro  das
políticas  sociais  as  questões  que  a  dosimetria  da  pena  e  sua  função  social  traz  como
percussão,  no conjunto de  problema de ordem pública,  elevando,  desse  modo o  nível  de
informação da sociedade. Dosimetria é  o procedimento pelo qual o juiz fixa a pena base
considerando  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP,  aplicando  sobre  elas  as
circunstâncias atenuantes e agravantes dos artigos 61, 62, 65 e 66, mais as causa de aumento e
diminuição  de  pena  quando  houver.  Simplificado,  é  o  método  pelo  qual  o  juiz  afere  o
quantum da pena a ser imposto pela sentença penal condenatória. No sistema trifásico chega
o momento que o magistrado com seu poder de decisão precisa respeitar disposição previstas
na  parte  especial.  Este  trabalho,  portanto,  tem  por  objetivo  analisar  a  questão  onde  é
necessário  que  esse  tema  é  controverso  e  de  difícil  entendimento,  onde  se  depara  com
questões sócias, religiosas e cientificas, foi realizado um estudo jurídico brasileiro, porem que
se esbarram no direito fundamental e que se contrapõem ai princípio da dignidade humana.
Diante  dessa  o  propósito  desse  estudo  é  de  ilustrar  como  o  ordenamento  jurídico  se
manifestado com relação. A dosimetria da pena e sua função social, para que a temática fosse
pautada no êxito  esperando,  utilizou-se  a  metodologia  bibliográfica  evidenciando através
consulta os artigos doutrinários, jurisprudências e materiais jurídicos retirados da internet.

Palavras-chave: Dosimetria da pena. Função Social da Pena. Dosimetria Pelo Sistema 
Trifásico.




