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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 Estágio Supervisionado do Curso
de Ciências Contábeis/2018.1
Em cumprimento a Lei do Estágio, foi realizada o acompanhamento das atividades dos discentes no 7°
período de Estágio Curricular Obrigatório. Para isso o coordenador de estágio de Ciências Contábeis – Prof.
Tiago Douglas Cavalcante Carneiro, visitou os alunos residentes nas cidades adjacentes em suas respectivas
empresas onde realizam estágio, para conversar com o Supervisor de Campo sobre as atividades de estágio
desenvolvidas pelos alunos dentro da instituição.

Foi realizado visitas nas cidades de São Bento e Catolé do Rocha que pertence ao estado da Paraíba, e
nas cidades de Jardim do Seridó, São João do Sabugi, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jucurutu, São José
do Seridó, Cruzeta e Caicó que fazem parte da região do Seridó do Rio Grande do Norte. Em todas as visitas o
coordenador de estágio conversou com o supervisor de campo sobre o desenvolvimento dos estagiários, onde foi
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relatado diversos casos em que os estagiários contribuíram para o desenvolvimento e melhoria da organização
visitada.
Esse contato da Faculdade com as empresas que abre suas portas para os universitários é de suma
importância para que juntos possamos possibilitar melhores conhecimentos para os alunos, formando assim
profissionais altamente capacitados .
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