FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA
CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004
CNPJ N° 05.845.288/0001-19
A Missão da Faculdade Católica Santa Teresinha é contribuir para o desenvolvimento da região do Seridó, formando no nível
Superior cidadãos-profissionais íntegros, conscientes, comprometidos com o desenvolvimento da Educação, Ciência e
Cultura, na promoção dos valores indispensáveis à vida e ao convívio humano-social.

VISITA TÉCNICA 2018.1
A visita técnica tem papel fundamental para contribuir com os profissionais que dela necessitam,
mostrando sua importância para a formação dos futuros profissionais que precisam do espaço para
desenvolver estudos e pesquisas e se atualizar na área especifica do seu curso. Assim, deslocar-se a
uma empresa ou instituição, durante a realização do curso, promove a oportunidade de aprofundar os
conhecimentos da ciência e relacionar com aplicações tecnológicas. Nesta perspectiva, resume-se a
importância da visitas técnicas na conciliação das aulas teóricas com a aproximação da prática e do
mercado profissional; estabelecendo um suporte para a iniciação científica, através da observação;
bem como pela motivação de alunos e professores durante o processo de ensino-aprendizagem.

Endereço: Rua Visitador Fernandes, 78 – Centro. Telefone: (84) 3417-2316 – CEP: 59300-000 - Caicó/RN
E-mail: direcao@fcst.edu.br

VISITA TÉCNICA
Visita técnica do Curso de Administração – Conhecendo a estrutura administrativa da
23/02
Igreja Católica com uma palestra com D. Antônio – Bispo da Diocese de Caicó
Visita técnica do Curso de Administração – FCST AO EXÉRCITO BRASILEIRO
23/02
EM CAICÓ-RN
No componente curricular denominado Teoria Geral da Administração I, são abordados os conteúdos relacionados aos
primórdios da administração, com destaque nas contribuições da Igreja Católica e Exércitos na formação da Teoria
Administrativa. Portanto, se faz imprescindível a visitação a estas instituições para se compreender com maiores detalhes
o seu funcionamento por meio dos princípios que os regem (unidade de comando, autoridade, ordem, disciplina e divisão
do trabalho).

01/03

Visita a comunidade Frei Damião na Cidade de Caicó, através do Projeto de Extensão
Empreendedorismo de Impacto Social, ministrado pelo o professor Tiago Carneiro.

Endereço: Rua Visitador Fernandes, 78 – Centro. Telefone: (84) 3417-2316 – CEP: 59300-000 - Caicó/RN
E-mail: direcao@fcst.edu.br

25/04

16/05

O Estado do Rio Grande do Norte e suas empresas sustentáveis. - Fazenda em
Taipu / RN – Fazenda de Búfalos – Projeto desenvolvido pela professora Karla
Dayane da Cruz; Emilson Souza de Carvalho e Relza Medeiros com participação dos
alunos 7° e 5° períodos do Curso de Administração.

Visita Técnica ao Grupo Tavares na cidade de Parelhas/RN – com participação
dos alunos do 5° e 7° períodos do curso de administração e docentes: Emilson Souza
de Carvalho; Karla Dayane da Cruz e Relza Medeiros.

A alta relevância que tem para o Administrador de Empresas pensar em uma gestão eficiente passa não somente por uma
elevação da quantidade produzida, redução de custos e aumento nas vendas. Hoje em dia, uma das principais questões
relacionadas as atividades das empresas é a maneira como ela se relaciona com meio ambiente e a sociedade em que está
inserida. Pensando nisso, gerir da melhor maneira os recursos ambientais existentes a sua volta e aqueles que serão
utilizados como input na produção passa a ser uma exigência cada vez maior para o administrador. Produzir e se
desenvolver com sustentabilidade, é fator determinante para empresas que pretendem agregar valor à sua imagem. Mais do
que isso, também é relevante a realização da visita para que os futuros administradores tenham a consciência ecológica que
desde o primeiro momento precisam empreender de forma sustentável.

Endereço: Rua Visitador Fernandes, 78 – Centro. Telefone: (84) 3417-2316 – CEP: 59300-000 - Caicó/RN
E-mail: direcao@fcst.edu.br

23/05

Visita Técnica - Benefícios Previdenciários e Assistenciais na prática. Em virtude da exposição
teórica dos tópicos “Seguridade Social” e “LOAS”, contidos na disciplina “Direito e Legislação
Social”, necessário se faz interligar a teoria com a prática. A visita técnica será comandada pela
Assistente Social lotada na Agência da Previdência Social-APS. Promovido pelo Profº Hebert
Torquato Silva com os discentes do 3º período do Curso de Serviço Social.

Visita Técnica à Vara do Trabalho de Caicó/RN – Com a participação Prof. Esp. Geísa Pereira de
01/06
05/06

Araújo Dantas e Prof. José Cezar Muniz Fechine – Com participação dos discentes Alunos do 5º e 7º
períodos de Ciências Contábeis.

Visita Técnica a INPLARN/Caicó-RN - com participação dos alunos do 5° período
de Administração e as turmas do 2°/3ª e 3B períodos do curso de Ciências Contábeis
e docentes: Emilson Souza de Carvalho e Maria Betânia Soares

Tendo em vista a problemática com o lixo, as discussões sobre o meio ambiente, a redução de desperdícios entre outras
coisas. Nessa perspectiva, o Grupo INPLARN, empresa seridoense, vem se destacando desde 1995, pelo pioneirismo em
implementar inovações tecnológicas sustentáveis no processo produtivo, visando obtenção de lucratividade buscando atender
a demanda em três linhas: hospitalar, industrial e varejista – utilidades doméstica. A economia e o desenvolvimento
sustentável em ganhando forma e uma profunda mudança no processo produtivo, bem como o olhar apurado dos
consumidores que atentam consumir produtos de empresas socialmente responsáveis.

Endereço: Rua Visitador Fernandes, 78 – Centro. Telefone: (84) 3417-2316 – CEP: 59300-000 - Caicó/RN
E-mail: direcao@fcst.edu.br

06/06

Visita Técnica INSS/Caicó-RN – com participação alunos do 3° período de Serviço
Social – com participação professor Herbet Torquato.

Em virtude da exposição teórica dos tópicos “Seguridade Social” e “LOAS”, contidos na disciplina “Direito e
Legislação Social”, necessário se faz interligar a teoria com a prática. A visita técnica será comandada pela
Assistente Social lotada na Agência da Previdência Social-APS.

Compreender a funcionalidade do CRESS, enquanto entidade representativa, com vista ao aprofundamento acerca do
sigilo profissional e o CRDH enquanto instituição que prima pela articulação e defesa dos Direitos Humanos no RN.

Endereço: Rua Visitador Fernandes, 78 – Centro. Telefone: (84) 3417-2316 – CEP: 59300-000 - Caicó/RN
E-mail: direcao@fcst.edu.br

14/06

Visita Técnica ao Centro Administrativo – Participação dos alunos de Ciências
Contábeis e Prof. Francisco de Assis Oliveira.

O objetivo da visita técnica a Prefeitura de Caicó no Centro Administrativo é para Compreender e adquirir conhecimentos
práticos no setor Público. Finanças e ética. Comparar a rotina de trabalho do setor público às teorias da Administração.
Pesquisar o orçamento dispensado para as ações ambientais realizadas pelo município.

Visitas técnicas realizadas no período 2018.1 envolvendo teoria x prática dos Cursos de Administração, Ciências
Contábeis e Serviço Social da Faculdade Católica Santa Teresinha.

Caicó-RN, 31 de julho de 2018.

Endereço: Rua Visitador Fernandes, 78 – Centro. Telefone: (84) 3417-2316 – CEP: 59300-000 - Caicó/RN
E-mail: direcao@fcst.edu.br

