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LABORATÓRIO CONTÁBIL III - LABORATÓRIO DE 

AUDITORIA, PERÍCIA, ANÁLISES E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS 

   

HOME 

O LABORATÓRIO CONTÁBIL III - LABORATÓRIO DE AUDITORIA, 

PERÍCIA, ANÁLISES E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS é um espaço físico e virtual, 

com equipamentos, programas, softwares e links capazes de permitir acesso a base de 

dados, ferramentas e vivências, que facilitem o desenvolvimento da prática contábil e 

gerencial de empresas, nos aspectos da vocação do Centro Universitário – ensino, 

pesquisa e extensão de serviços à comunidade. 

 

Atende, nos endereços: 

Av. Major Nicácio, 2433 - Bairro São José - CEP: 14.401-135 –  

Fone: (16) 3713-4688 /Fax (16) 3713-4605.  

E-mail – coordenacao@facef.br 

 

 

HISTÓRICO 

O LABORATÓRIO CONTÁBIL III - LABORATÓRIO DE AUDITORIA, 

PERÍCIA, ANÁLISES E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS foi criado, efetivamente, em 

AGOSTO de 2024, concomitantemente com o 8º Semestre dos ingressantes  do Curso de 

Ciências Contábeis, em 2021. Foi implementado sob nova concepção didático-

pedagógica, juntamente com uma nova distribuição curricular que contempla o perfil do 

Profissional Contábil como um Gestor altamente qualificado no manuseio de informações 

contábeis e econômico- financeiras das empresas.   

A Resolução CNE/CES 10/2004 conferiu liberdade às IES na definição da composição 

curricular para alinhamento com o perfil do profissional que se pretende formar e a 

criação do Laboratório de Contabilidade do Uni-FACEF - LABORATÓRIO 

CONTÁBIL III - LABORATÓRIO DE AUDITORIA, PERÍCIA, ANÁLISES E 

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS está na esteira desse pensamento.  

Essa liberdade alcançada pela flexibilização curricular é um marco na evolução dos 

currículos. Abriu caminhos para que os acadêmicos estejam prontos para novos postos de 

trabalho e para exercerem a profissão com consciência, com cidadania, com autonomia, 
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com senso crítico e desenvolvimento intelectual. Esses  são pontos chaves no processo de 

inserção social e profissional. Além de atender ao conceito de Ensino, Pesquisa e 

Extensão na Educação Superior Brasileira.  

O Curso de Ciências Contábeis da IES está estruturado em 8 Semestres e  a partir do 7º 

Semestre os alunos estão muito presentes na vida cotidiana de uma empresa para 

solucionar problemas reais de gestão da empresa.  

Alguns questionamentos sobre os conteúdos das disciplinas e sua assimilação e 

exigências do mercado ensejam a reflexão sobre o perfil do profissional a ser formado no 

Uni-FACEF.  

O aprimoramento do processo didático-pedagógico do ensino, da pesquisa e,  ainda, da 

extensão de serviços à comunidade embasaram a necessidade de delinear um novo perfil 

para o profissional contábil a atuar no mercado carente de recursos humanos competentes, 

reflexivos, com iniciativa e criatividade.  

A teoria e a prática estão sendo integradas com a criação do LABORATÓRIO 

CONTÁBIL III - LABORATÓRIO DE AUDITORIA, PERÍCIA, ANÁLISES E 

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS. 

 

 

QUEM SOMOS 

A estrutura organizacional do LABORATÓRIO CONTÁBIL III - LABORATÓRIO 

DE AUDITORIA, PERÍCIA, ANÁLISES E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS está 

assim constituída: 

 

Coordenação Geral – Chefe do Departamento de Ciências Contábeis do Uni-FACEF. 

 

Gestor e Responsável pelo LC III – Professor da Disciplina 

 

Supervisão de Ações Acadêmicas de Casos Empresariais: Professores Responsáveis 

por disciplinas do Curso de Ciências Contábeis do Uni-FACEF 

 

Execução de Ações Acadêmicas de Casos Empresariais: Acadêmicos das Ciências 

Contábeis 
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FUNCIONAMENTO: 

O LABORATÓRIO CONTÁBIL III - LABORATÓRIO DE AUDITORIA, 

PERÍCIA, ANÁLISES E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS funciona integralmente, 

com todos os alunos e o professor no horário de aula da disciplina. 

Além disso, há espaço no Laboratório para discussão, em horários alternativos, sobre 

artigos, atendimento à comunidade acadêmica e externa palestras e treinamentos 

promovidos a partir do LC III.  

 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

Os cases colocados em questão, quer pela comunidade acadêmica, quer pela comunidade 

externa ao Uni-FACEF - pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas - com os rigores da ética 

profissional, previamente avaliada pela Coordenação Geral e pelo Professor da 

Disciplina, serão discutidos e terão solução a partir do LC III.  

 

O LABORATÓRIO CONTÁBIL III - LABORATÓRIO DE AUDITORIA, 

PERÍCIA, ANÁLISES E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS presta assessoria contábil à 

comunidade acadêmica, profissional e empresarial  nas áreas de auditorias, perícias, 

análises e avaliações econômico-financeiras mais profundas da empresa : 

1) Assessoria em práticas em Análise e Avaliações de Empresas;  

2) Assessoria em análises de Balanços publicados pela Mídia e/ou Balanços trazidos 

pela comunidade empresarial local e regional para consultoria. 

3) Análise de estrutura da Empresa sob os aspectos patrimoniais, de resultado, de 

fluxos de caixa de riqueza criada e distribuída, mutações do Patrimônio dos sócios 

e ou acionistas; 

4) Assessoria em História da Evolução econômico-financeira sob os aspectos 

patrimoniais, de resultado, de fluxos de caixa de riqueza criada e distribuída, 

mutações do Patrimônio dos sócios e ou acionistas; 

5) Oferecimento de cursos e assessoria em avaliação de Liquidez; 

6) Oferecimento de cursos e assessoria em avaliação em Endividamento, 

composição de recursos próprios e de terceiros na empresa; 
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7) Oferecimento de cursos e assessoria em avaliação em Rentabilidade, os retornos, 

as margens; o ponto de equilíbrio;  

8) Oferecimento de cursos e assessoria em avaliação e análise de Prazos Médios de 

estocagem, recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, ciclo 

operacional, ciclo econômico, ciclo financeiro;  

9) Oferecimento de cursos e assessoria em Análise de Solvência e recuperação de 

eempresas;  

10) Oferecimento de cursos e assessoria em Análise de Imobilizações técnica e 

financeira e da capacidade de imobilização das empresas; 

11) Oferecimento de cursos e assessoria em avaliação do EBITDA (Earnings before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA(Lucros antes de 

Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), do Ebit (Earnings Before Interest 

and Taxes) ou LAJIR(Lucros Antes dos Juros e Tributos) e, do EBITDA sazonal 

específico, quando a empresa não é capaz de atuar em 100% de sua capacidade, 

como por exemplo, EBITDAC, que atingiu todo o mercado mundial, o 

Coronavírus; 

12) Oferecimento de cursos e assessoria em avaliação do Custo médio ponderado do 

Capital – WACC(Weighted Average Cost of Capital);  

13) Oferecimento de cursos e assessoria em avaliação de riscos; 

14) Assessoria em cálculos contratuais de honorários periciais baseado nas normas da 

profissão e preços de mercado; 

15) Assessoria em cálculos de cases tributários, trabalhistas, através de práticas 

contábeis com aplicando as tecnologias da informação e comunicação modernas; 

16) Assessoria nas petições, laudos, quesitos com base no código de processo civil, 

aplicando a tecnologia da informação e comunicação modernas; 

17) Exercitar pesquisas na busca e acesso de conhecimentos aplicados á práticas 

periciais, desenvolvendo banco de dados para pesquisas; 

18) Desenhar um fluxo informacional das etapas do processo da perícia judicial e 

extrajudicial, incluindo atores, prazos, locais; 

19) Elaborar “Cartilha” sobre a profissão de Perito Contábil e Assistente Técnico;  

20) Elaborar metodologias de captação, armazenamento e proteção de dados de 

colaboradores, clientes e fornecedores, a fim de prevenir litígios em função da Lei 

geral de proteção de dados. 
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21) Desenvolver conteúdos informativos direcionados aos empresários e escritórios 

contábeis, sobre câmara de arbitragem, e quais litígios contábeis podem ser 

resolvidos na arbitragem;  

22) Desenvolver parcerias com câmaras de arbitragem da cidade, a fim de 

proporcionar aos estudantes espaços e conteúdos para pesquisa e extensão; 

23) Assessoria em relatório do auditor independente, cartas de confirmação externa 

(Circularização), e outras comunicações e documentos (WPs) com base nas 

normas e processos de auditoria, aplicando a tecnologia da informação e 

comunicação modernas;  

24) Desenvolver matriz para registrar e documentar o planejamento da auditoria com 

base nas normas aplicáveis, utilizando diversas tecnologias da informação e 

comunicação; 

25) Assessorar e proceder pesquisas na busca e acesso de conhecimentos aplicáveis à 

práticas de auditoria, desenvolvendo banco de dados para pesquisas;  

26) Desenhar fluxo informacional das etapas do processo da auditoria contábil interna 

e externa; 

27) Divulgar e Elaborar “Cartilha” sobre a profissão do Auditor Independente; 

28) Promover visitas em “loco” em SAs para anotações em procedimentos de 

Auditorias.  

 

 

PRÉ-REQUISITOS EM TERMOS DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS E 

PRÁTICOS PARA ATUAR JUNTO AO LABORATÓRIO CONTÁBIL III - 

LABORATÓRIO DE AUDITORIA, PERÍCIA, ANÁLISES E AVALIAÇÃO DE 

EMPRESAS:  

1) Planejamento e Orçamento Empresarial; 

2) Assessoramento sobre o porte da empresa: MEI; ME (Microempresa); EPP 

(Empresa de Pequeno Porte); Empresas de médio porte de comércio e de serviço; 

Empresa de grande porte; 

3) Criação de Plano de Negócios;  

4) Elaboração de PDCA com a comunidade empresarial; 

5) Discussão na empresa e criação da Missão, da Visão e dos Valores da Empresa;  
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6) Assessoraria sobre o tipo societário da Empresa MEI; EIRELI; Empresário 

Individual; Sociedade Empresária Limitada (LTDA); Sociedade Simples: 

Sociedade Simples Limitada e a Sociedade Simples Pura; Sociedade Anônima e 

Sociedade Limitada Unipessoal;  

7) Assessoramento junto ao cliente na prática de Enquadramento Fiscal, o regime 

tributário - Simples Nacional; Lucro Presumido ou Lucro Real;  

8) Elaboração de simulações sobre o melhor enquadramento fiscal da empresa;  

9) Orientação à comunidade acadêmica e empresarial sobre a prática da emissão de 

Documentos de Arrecadação de Tributos;  

10) Assessoraria sobre detalhes do Simples Nacional; 

11) Assessorar clientes sobre: PIS (Programa de Integração Social); COFINS 

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social); IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados); ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços); CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro  Líquido); ISS (Imposto 

sobre Serviços); IR (Imposto de Renda); INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social) patronal (opcional); IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica);  

12) Assessorar em extensão à comunidade sobre empresas que tenham algum tipo de 

isenção fiscal; subvenções, que recebam seu capital de fora do Brasil; 

13) Orientação à criação e assessoramento de empresas dos setores financeiro, do 

Terceiro Setor e do Agronegócio e outras;  

14) Construção junto com os clientes da assessoria Planos de Comunicação visual e 

de Marketing da Empresa – Logomarcas, outdoors, cores, “papelaria”, etc;   

15) Assessoria em Abertura e Registro de Empresas; 

16) Orientação na Pesquisa de Classificação de Atividades;  

17) Orientação em Pesquisa de Nomes de Empresas e Registro de Marcas, de 

Patentes;  

18) Orientação na Elaboração e Registro de Contratos Sociais;  

19) Orientação em Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e outros órgãos;  

20) Orientação nos procedimentos junto ao Registro na Junta Comercial;  

21) Orientação em práticas de manuseio de softwares, programas, sites em Serviços 

de Consulta e Registro Online: Jucesp; REDESIM; BGE-CNAE; SEBRAE, CEF-

FGTS; INSS; Bancos  etc;  

22) Assessoraria na abertura de conta bancária empresarial; 
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23) Assessoria no uso de Programas - SPED Fiscal – ICMS/IPI (EFD); SPED 

Contribuições (EFD); SPED Contábil (ECD); Escrituração Contábil Fiscal (ECF); 

Nota Fiscal Eletrônica – NF-e; E-Social; Reinf; 

24) Assessoria na Contratação de Seguros; 

25) Orientação no Manuseio de documentos fiscais; 

26) Orientação na obtenção de Alvarás e Licenciamentos; 

27) Orientação no cumprimento de várias obrigações ou normas legais; 

28) Orientação na utilização de softwares de Contabilização; 

29) Orientação nos processos de cálculos e contabilização da Folha de Pagamento e 

orientação aos futuros empresários sobre o custo dos encargos sociais sobre 

admissão de pessoal;  

30) Assessoria na divulgação, cursos, treinamentos na elaboração das Planilhas de 

Folha de Pagamento;  

31) Oferecimento de treinamentos de pessoas na área administrativa e contábil;  

32) Promoção de treinamentos na prática de lançamentos básicos de empresas, com 

os softwares oficiais de governos municipais, estaduais e federais, bem como de 

softwares comerciais assinados pelo Uni-FACEF, ou recebidos como gratuidade 

pelos desenvolvedores, ou criados por professores e/ou alunos da IES. 

33) Assessoria e treinamentos na formação do preço do produto, no  custo da 

mercadoria vendida, no resultado das vendas; 

34) Promoção de eventos de treinamentos para elaboração das demonstrações 

contábeis; 

35) Promoção de cursos de leitura de Demonstrativos  Econômico-financeiros para 

comunidade interna e externa ao Uni-FACEF;  

36) Assessoria na Análise dos dados empresariais para fins de escolhas de 

investimentos, tomada de decisões e outras finalidades;  

37) Divulgação, elaboração de Cursos sobre Ética e Compliance e LGPD – Lei Geral 

de Proteção de Dados nas empresas, com assessoria na Construção de Código de 

Ética Empresarial. Assessoramento em práticas gerenciais pelo domínio do 

conhecimento e das habilidades adquiridas em controles, formação de preços de 

vendas, custos. 

38) Assessoria em decisões sobre aquisição ou aluguel de equipamentos empresariais 

de produção, comercialização e distribuição; 
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39) Assessorar na adequada formação de preço de produtos e serviços e contribuir 

com as empresas que buscam o Laboratório na elaboração de orçamentos; 

40) Contribuir com o público que busca assessoria para decidir sobre busca de 

financiamentos de casa própria, de capital de giro, de capital “permanente”; 

41) Auxiliar em controles financeiros, estocagem e custos pelas empresas nos 

diversos softwares, Excel e outros; 

42) Fazer levantamentos periódicos de oportunidades de Linhas de Crédito e orientar 

a comunidade empresarial, principalmente as PME. 

43) Promover treinamentos e cursos de controles contábeis, financeiros e econômicos 

gerência à pequenos e médios  empresários.  

44) Analisar junto à comunidade empresarial os dados de seus demonstrativos 

contábeis os pontos fortes e as carências de foco gerencial. 

45) Assessorar empresas na elaboração e análise do Demonstrativo do Fluxo de Caixa, 

do Demonstrativo do Valor Adicionado e do Demonstrativo das Mutações do 

Patrimônio Líquido da empresa, contribuindo na visão de futuro para as empresas 

locais e regionais;  

46) Difundir competência técnicas e práticas gerenciais modernas no planejamento e 

condução de empreendimentos sem fins lucrativos, com a inclusão dos princípios 

básicos de Responsabilidade Social. 

47) Assessorar empresas sem fins lucrativos em busca de aplicabilidades de  Isenções 

e de Subvenções. 

48) Contribuir com as empresas sem fins lucrativos na busca do melhor Sistema de 

Gestão Social e Ambiental.  

49) Assessorar empresas em geral a elaborarem o Balanço Social, com 

aproveitamento dos dados do Valor Adicionado e orientar quanto aos Indicadores 

Sociais positivos e negativos;  

50)  Assessorar empresas em práticas de auditoria para empresas com vistas à redução 

de riscos;  

51) Promover encontros com profissionais da área contábil para discussão de temas 

específicos e aplicação de operações contábeis em assuntos complexos, a partir 

da adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS) e da necessidade de 

evitar riscos, via “due diligence”;  
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52) Assessorar contabilmente as empresas com atividades rurais, em projetos, preços 

e custos, planejamento, plano de contas e contabilização para a empresa criada, 

ou comprada. 

53) Promover cursos e treinamentos para aprimoramento em leituras de 

Demonstrativos da empresa, mostrando os efeitos das mudanças das taxas de 

câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis para Moeda Estrangeira e de 

Moeda Estrangeira para Real. 

54) Orientar investimentos à empresa.  

55) Promover treinamentos e cursos sobre decisões de investimento em condições de 

incerteza e risco. Usar o CAPM (Capital Asset Pricing Model) EVA. WACC. 

Goodwill. Análise de sensibilidade aplicada à empresa. NPV(Net Present Value), 

IRR (Internal Rate of Return),  Payback (retornos). 

56) Promover treinamentos específicos sobre finanças, sobre o Plano Contábil das 

Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e leitura dos 

Demonstrativos de Bancos, financeiras, fundos de previdência;   

57) Promover treinamentos para a área pública, como curso de licitação do Setor 

Público; leitura dos Demonstrativos de empresas públicas.  

58) Promover treinamentos em perícias contábeis, trabalhistas. 

 

INFRAESTRUTURA 

1. COMPUTADORES  

Os computadores estão disponíveis em espaço suficiente para treinamentos, cursos, 

pesquisas, aulas, em quantidade de um por aluno, e, ainda, em número para comunidade 

externa.  

2. LINKS – PROGRAMAS, SOFTWARES E SITES  

De fácil acesso os links no LABORATÓRIO CONTÁBIL III - LABORATÓRIO DE 

AUDITORIA, PERÍCIA, ANÁLISES E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS estão 

disponíveis à comunidade interna e externa e, genericamente, podem ser arrolados:  

 

Abertura e baixa 

de MEI; Emissão 

guia pagamento 

MEI 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor 

 

 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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Alterdata  https://www.alterdata.com.br/ 

 
 

Athenas  https://www.athenas3000.com.br 

  

Banco Central do  

Brasil - COSIF 

Manual de 

Normas do 

Sistema 

Financeiro 

https://www3.bcb.gov.br/aplica/cosif 

 

 

Banco Central do 

Brasil 

https://www.bcb.gov.br/ 

 

 
Banco do Brasil https://www.bb.com.br 

 

 
Cadastro de 

Registro de 

Contador 

(Consulta 

CRCSP) 

https://online.crcsp.org.br/visitantes/registro/consulta_registro.aspx?tipo=1 

 

 
Certidão negativa 

de débitos 

Receita Federal- 

Débitos federais 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir 

 

 
Conselho Federal 

de Contabilidade 

https://cfc.org.br/ 

 
 

Conselho 

Regional de 

Contabilidade SP 

https://online.crcsp.org.br/portal/index.asp 

 

 
Calculadoras 

online 

http://www.calculadoraonline.com.br/basica 

 

 
CEF https://www.caixa.gov.br 

 

 
Comitê de 

Pronunciamentos 

Contábeis 

http://www.cpc.org.br/CPC 

 
 

https://www.alterdata.com.br/
https://www.athenas3000.com.br/
https://www3.bcb.gov.br/aplica/cosif
https://www.bcb.gov.br/
https://www.bb.com.br/
https://online.crcsp.org.br/visitantes/registro/consulta_registro.aspx?tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://cfc.org.br/
https://online.crcsp.org.br/portal/index.asp
http://www.calculadoraonline.com.br/basica
https://www.caixa.gov.br/
http://www.cpc.org.br/CPC
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Consultas bases 

legais ICMS: 

RICMS/SP 

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/ind_temas.aspx 

 

 
Consulta TIPI – 

Tabela de 

Imposto Produtos 

Industrializados 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/legislacao-por-assunto/tipi-tabela-de-

incidencia-do-imposto-sobre-produtos-industrializados 

 

 
CVM https://www.gov.br/cvm/pt-br 

https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/a_cvm/ACVM.html 

 
 

DASN SIMEI – 

Declaração anual 

do simples 

nacional e MEI 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/dasnsimei.app/default.aspx 

 

 

Débitos 

trabalhistas 

https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces 

 
 

Deloite https://www2.deloitte.com/br/pt.html 

 

 
Eddydata - 

Programa de 

Contabilidade 

Pública. 

http://eddydata.com.br 

 

 

Emissão de PIN 

Documento de 

controle e 

acompanhamento 

gerado pelo 

Suframa, nas 

vendas realizadas 

para as áreas 

Zona Franca de 

Manaus e áreas 

de livre comércio  

https://simnac.suframa.gov.br/#/ 

 

 

Ernst & Young 

Global Limited 

https://www.ey.com/pt_br 

 

 
ERP-Básico https://pluga.co/blog/financeiro/sistema-erp-gratuito/ 

  

eSocial https://login.esocial.gov.br/login.aspx 

 
 

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/ind_temas.aspx
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/legislacao-por-assunto/tipi-tabela-de-incidencia-do-imposto-sobre-produtos-industrializados
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/legislacao-por-assunto/tipi-tabela-de-incidencia-do-imposto-sobre-produtos-industrializados
https://www.gov.br/cvm/pt-br
https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/a_cvm/ACVM.html
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/dasnsimei.app/default.aspx
https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces
https://www2.deloitte.com/br/pt.html
http://eddydata.com.br/
https://simnac.suframa.gov.br/#/
https://www.ey.com/pt_br
https://pluga.co/blog/financeiro/sistema-erp-gratuito/
https://login.esocial.gov.br/login.aspx
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FGTS – Fundo de 

Garantia por 

Tempo de 

Serviço 

https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx 

 

 
INSS – 

Previdência 

Social 

https://www.gov.br/inss/pt-br 

 

 
International 

Accounting 

Education 

Standards Board 

https://www.iaesb.org/ 

 

 
International 

Accounting 

Standards Board 

(IASB) 

https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/iasb-ifrs-ic/iasb 

 

 
International 

Auditing and 

Assurance 

Standards Board 

(IAASB) 

https://www.iaasb.org/ 

 
 

International 

Code of Ethics 

for Professional 

Accountants 

https://www.ethicsboard.org/ 

 
 

International 

Financial 

Reporting 

Standards 

https://www.ifrs.org/ 

  

International 

Public Sector 

Accounting 

Standards Board 

(IPSASB) 

https://www.ipsasb.org/ 

 

 

Internationla 

Federation of 

Accountants 

https://www.ifac.org/ 

 

 

JUCESP http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/ 

 

 
KPMG https://home.kpmg/br/pt/home/servicos/auditoria-asseguracao.html 

  
Legislação e 

Normas 

Brasileiras de 

Contabilidade 

Técnicas e 

Profissionais - 

CFC 

https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/ 

 
 

https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx
https://www.gov.br/inss/pt-br
https://www.iaesb.org/
https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/iasb-ifrs-ic/iasb
https://www.iaasb.org/
https://www.ethicsboard.org/
https://www.ifrs.org/
https://www.ipsasb.org/
https://www.ifac.org/
http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/
https://home.kpmg/br/pt/home/servicos/auditoria-asseguracao.html
https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/
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Lei Geral de 

Proteção de 

Dados 

https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/5970/2019_maldonado_lgpd_protecao_dados.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

 

https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/5970 

 

 

 

Leis Geral das 

Pequenas e Micro 

Empresas  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm 

 
 

 

Ministério da 

Fazenda 

https://www.gov.br/fazenda/pt-br 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/historia/catalogo/LetraM/minis_econ.htm 

  

Licença corpo de 

bombeiro- 

AVCB ou CLBC 

 

https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/VFB_WEB/Default.aspx 

 

 
NAF - Núcleo de 

Apoio Contábil e 

Fiscal 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/educacao-fiscal/educacao-fiscal/naf 

  

Pacote Office 

com Planilhas 

Excel 

https://www.microsoft.com 

 

https://www.microsoft.com/pt-br/  

Planejamento 

Tributário – 

Sebrae 

https://www.sebrae.com.br 

 
 

Portal da 

REDESIM para 

solicitação de 

inscrição, 

alteração ou 

baixa de empresa 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim 

 

http://antigo.redesim.gov.br/ 

 

http://hom.portalredesim.receita.fazenda.gov.br/ 

 

 

 

Programa Carnê 

Leão – Receita 

Federal 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/novo-sistema-carne-leao 

 
 

Programa de 

Pesquisa de 

Classificação de 

Atividades -

CNAE – IBGE-

CONCLA 

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html 

 
 

 

 

Programa de 

Pesquisa de 

Nome 

Empresarial-

Jucesp 

https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx?IDProduto=7 

 

 

https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/5970/2019_maldonado_lgpd_protecao_dados.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/5970/2019_maldonado_lgpd_protecao_dados.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/5970
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
https://www.gov.br/fazenda/pt-br
http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/historia/catalogo/LetraM/minis_econ.htm
https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/VFB_WEB/Default.aspx
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/educacao-fiscal/educacao-fiscal/naf
https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/pt-br/
https://www.sebrae.com.br/
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim
http://antigo.redesim.gov.br/
http://hom.portalredesim.receita.fazenda.gov.br/
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/novo-sistema-carne-leao
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html
https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx?IDProduto=7


 
 

 Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 – São José – Franca/SP - CEP 14401-135 
Tel (16) 3713-4688 

www.unifacef.com.br 
 

Programa de 

Registro da 

Marca – INPI 

https://www.gov.br/inpi/pt-br 

 

 

Programa do 

Imposto de 

Renda 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf 

 

 
Programa SiCalc  

- Tributos 

Federais -  DARF 

https://sicalc.receita.economia.gov.br/sicalc/principal 

 

 
Prossoft, https://www.prosoft.com.br/ 

 

 
PwC https://www.pwc.com.br/ 

 

 
RECAM – 

Prefeitura 

Municipal de 

Franca - 

Licenciamentos – 

Notas Fiscais de 

Serviços 

http://www.franca.sp.gov.br:8084/Recam 

 

 

Receita Estadual 

-  IPVA  

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva 

 
 

Receita Estadual 

– Nota Fiscal 

Paulista  

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp/ 

 
 

Receita Federal –  https://www.gov.br/receitafederal/pt-br 

  
REDESIM – 

Criação de 

Empresas -

Cadastro de 

Contribuintes de 

ICMS do Estado 

de São Paulo 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/cadesp/Paginas/Sobre.aspx 

 

 

REDESIM – 

Inscrição 

Estadual (IE) 

ICMS e permite 

ao 

estabelecimento 

a emissão de 

Notas Fiscais. 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/cadesp/Paginas/Sobre.aspx 

 
 

https://www.gov.br/inpi/pt-br
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf
https://sicalc.receita.economia.gov.br/sicalc/principal
https://www.prosoft.com.br/
https://www.pwc.com.br/
http://www.franca.sp.gov.br:8084/Recam
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp/
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/cadesp/Paginas/Sobre.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/cadesp/Paginas/Sobre.aspx
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PARCERIAS  

 

O LABORATÓRIO CONTÁBIL II - LABORATÓRIO DE PRÁTICAS 

CONTÁBEIS E GERENCIAIS no cumprimento de seu objetivo de envolvimento 

didático-pedagógico do futuro profissional das Ciências Empresariais conta com 

parcerias, a saber: 

Conselho Federal de Contabilidade 

Conselho Regional de Contabilidade 

Secretaria da 

Fazenda do 

Estado de SP 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/ 

 

 
Simples Nacional http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ 

 

 
Sintegra – 

Consulta pública 

ao cadastro de 

empresas para 

conferir 

regularidade 

(Inscrição 

estadual; 

Suframa; CNAE)  

empresa nos 

estados 

http://www.sintegra.gov.br/ 

 

 

Sistema Nota 

Fiscal Eletrônica  

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx 

 

 
SPED — Sistema 

Público de 

Escrituração 

Digital 

http://sped.rfb.gov.br/ 

 

 
Tribunal de 

Contas da União 

https://portal.tcu.gov.br/inicio/ 

 

 
Tribunal de 

Contas SP 

https://www.tce.sp.gov.br/ 

  

https://portal.fazenda.sp.gov.br/
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
http://www.sintegra.gov.br/
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
http://sped.rfb.gov.br/
https://portal.tcu.gov.br/inicio/
https://www.tce.sp.gov.br/
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ASSESCOFRAN (Associação dos Escritórios de Contabilidade de Franca e Região) ; 

SINCOFRAN – Sindicato dos Contabilistas de Franca e Região; 

APROCOF – Associação dos Profissionais de Contabilidade de Franca e Região.; 

ACIF – Associação do Comércio e Indústria de Franca;  

Sindicato da Indústria de Calçados de Franca; 

Delegacia Regional da FIESP / CIESP; 

FUNDACE / USP; 

FIA / USP; 

UNESP; 

SEBRAE; 

SENAI; 

NAF - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 

Agência para o Desenvolvimento da Alta Mogiana – ADAM; 

Fundação Instituto do Café; 

COCAPEC; 

Instituto Pró-Criança; 

APAE – Franca; 

SENAC; 

SESI; 

Escola de Cidadania de Franca – ESAC; 

Prefeitura Municipal de Franca e outras da Região; 

Conselho Municipal de Educação de Franca; 

Conselho Municipal de Saúde de Franca; 

ONG Franca Viva; 

Comtur – Conselho Municipal de Turismo; 
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Comitê de Bacias do Sapucaí Mirim Grande; 

COMDEMA – Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente; 

FECOMÉRCIO; 

FIESP; 

CIESP; 

Universia (Santander); 

Faculdade de Direito de Franca – FDF; 

Instituto Internacional de Costos – IIC (Espanha); 

Ministério da Educação; 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); 

Universidade do Porto; 

Universidade de Barcelona; 

Universidade de Málaga; 

Universidade Nova de Lisboa; 

Universidade Pierre Mendès (Grenoble); 

Universidade Politécnica da Catalunha; 

Universidade Paul Cezanne. 

 


