EDITAL N°042, de 10 de agosto de 2018.
EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES, EGRESSOS E
PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM MÓDULOS DO
CURSO INTERNACIONAL DE CURTA DURAÇÃO DA
FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA
(etapa do Brasil)

O Diretor Geral da Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA),
torna público a abertura do prazo para INSCRIÇÃO de candidatos a
participarem de módulos do Curso Internacional de Curta Duração:
“Implicações da Auditoria e a importância da Gestão de Pessoas na empresa
moderna”, na etapa realizada no Brasil.
1. Considerações Iniciais
O referido Curso Internacional estará disponível aos Discentes e
Egressos da FADISMA, bem como para os profissionais das Ciências
Contábeis que tenham interesse em qualificar os seus estudos no tema
relativo ao curso em questão. Os temas do curso serão tratados de forma
comparativa abordando a visão brasileira e a argentina, em virtude de
Convênio firmado entre a FADISMA e a Universidad Católica da Argentina
(Facultad Teresa de Ávila) - UCA.
2. Do Período para inscrições
De 15 de agosto a 22 de agosto de 2018, na Secretaria Geral,
mediante preenchimento da ficha de inscrição, conforme Anexo 01,
indicando obrigatoriamente em quais módulos do Curso estará realizando a
inscrição. As inscrições serão isentas de pagamento.
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3. Das Vagas e dos requisitos
Ao total, serão ofertadas 15 (quinze) vagas, para cada um dos 07
módulos do Curso.
Os requisitos para a inscrição são:
● Discentes da FADISMA regularmente matriculados no período 2018/2,
sem distinção de semestre.
● Egressos da FADISMA.
● Profissionais da área das Ciências Contábeis.
4. Das atividades e benefícios
● As atividades serão em ministradas por Docentes da FADISMA,
conforme cronograma dos módulos e datas previstas no Anexo 02.
● Os participantes serão certificados com 05 (cinco) horas de Atividade
Complementar para cada um dos módulos. Todos os inscritos deverão
ter, obrigatoriamente, 75% de presença nos módulos para que possam
receber a certificação.
● Os participantes dos módulos não terão direito ao certificado expedido
aos alunos do Curso Internacional de Curta Duração realizado entre a
FADISMA e a Universidad Católica da Argentina (Facultad Teresa de
Ávila) – UCA, em sua 1ª edição, ano de 2018 (que foram selecionados e
aprovados através do EDITAL nº 033/2018).
● Os alunos do Curso Internacional de Curta Duração não necessitarão
se inscrever nos módulos pois sua presença é obrigatória.
5. Seleção
A seleção se dará por ordem de inscrição dos primeiros 15 (quinze)
inscritos para cada um dos módulos.
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6. Da divulgação e resultado
A listagem definitiva dos participantes será publicada no dia 24 de
agosto de 2018. Estará disponível no site institucional, via Edital. O primeiro
módulo do Curso Internacional ocorrerá dia 27 de agosto de 2018, às 9:30
horas de acordo com o cronograma (Anexo 02).
7. Casos omissos
Casos omissos serão avaliados e resolvidos pela Coordenação do
Núcleo de Estudos de Direito Internacional.

Santa Maria, 10 de agosto de 2018.

Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha
Diretor Geral da FADISMA
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ANEXO 01 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
CURSO INTERNACIONAL DE CURTA DURAÇÃO
“Implicações da Auditoria e a importância da Gestão de Pessoas na empresa
moderna”
FADISMA e a Universidad Católica da Argentina (Teresa de Ávila) - UCA

Nome Completo:
Egresso da FADISMA ( )
Profissional da área da Contabilidade ( )
Aluno da FADISMA ( ) – Semestre:
Turno de Estudo:
Telefone:
E-mail:
CPF:
RG:
Módulos em que realiza inscrição:
Módulo 01 ( )
Módulo 02 ( )
Módulo 03 ( )
Módulo 04 ( )
Módulo 05 ( )
Módulo 06 ( )
Módulo 07 ( )
Módulo 08 ( )
Concordo com os termos do Edital 042/2018 e confirmo minha inscrição nos
módulos assinalados do CURSO INTERNACIONAL DE CURTA DURAÇÃO
“Implicações da Auditoria e a importância da Gestão de Pessoas na empresa
moderna”, na etapa realizada no Brasil, com a FADISMA e a Universidad Católica
da Argentina (Facultad Teresa de Ávila) - UCA.
Data: _____/_____/ 2018.
Assinatura:

__________________________________
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ANEXO 02 – CRONOGRAMA
CURSO INTERNACIONAL DE CURTA DURAÇÃO
PRIMEIRA EDIÇÃO – ANO 2018
“Implicações da Auditoria e a importância da Gestão de
Pessoas na empresa moderna”
Programa do Intercâmbio Acadêmico – FADISMA E UCA
27 a 31 de agosto de 2018

27/08/2018 - Segunda-feira
Módulo 1 - 09:30 Horas às 12:00 Horas - Prof. Elionai Postiglione
Tema: “Risco em fraude e erro“
Módulo 2 - 14:00 horas às 17:00 horas - Prof. Ronie Gabbi
Tema: “Gestão de conflitos”
28/08/2018 - Terça-feira
Módulo 3 - 09:00 horas às 12:00 horas – Prof. Sandro Bittencourt
Tema: “O mercado de auditoria no Brasil (estabelecimento de
empresas de auditoria)”
29/08/2018 - Quarta-feira
Módulo 4 - 09:00 horas às 12:00 horas - Prof. Iliane Colpo
Tema: “Relação entre auditor e cliente durante auditoria externa”
Módulo 5 – 14:00 horas às 17:00 horas - Prof. Liana Merladete
Tema: “Gestão do conhecimento e capital intelectual”
30/08/2018 - Quinta-feira
Módulo 6 – 09:00 horas às 12:00 horas – Prof. Simone Zanon
Tema: “Auditoria dos sistemas informatizados”
Módulo 7 – 14:00 horas às 17:00 horas - Prof. Marcelo Medeiros
Tema: “Regulamentação internacional (regulamentos jurídicos
relativos as diretrizes da auditoria)”
31/08/2018 - Sexta-feira
Módulo 8 – 09:00 horas às 12:00 horas - Prof. Lize Calvano
Tema: “Recrutamento e seleção: como fazer uma seleção”
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