
PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Coordenador: Prof. Dr. Yuri Dantas dos Santos 

Título: Café Acadêmico com Contabilidade 

Curso: Contabilidade Pública: Pesquisa Acadêmica na Prefeitura 

 

 O projeto de extensão “Café acadêmico com Contabilidade (e afinidades)” oferece a 

alunos e profissionais de Contabilidade, bem como a alunos e profissionais de outras áreas e a 

todos que manifestarem interesse um curso online com quatro encontros virtuais dispostos 

conforme o quadro a seguir: 

 

 Tema Ministrante Data 

1º encontro Produção de artigos científicos em 

Contabilidade 

Yuri Dantas dos Santos 30/07 (quinta-feira) 

2º encontro Produzindo trabalhos acadêmicos a partir de 

bancos de dados do Setor Público 

Yuri Dantas dos Santos 31/07 (sexta-feira) 

3º encontro Contabilidade Pública na prática: relato de 

experiência em uma prefeitura 

Sanailton de Lima Dias 06/08 (quinta-feira) 

4º encontro Contabilidade Pública Municipal no contexto 

da Covid-19 

Sanailton de Lima Dias 13/08 (quinta-feira) 

 

Horário: os encontros serão ministrados sempre às 19h00min 

Certificado: a Pró-Reitoria de extensão fornecerá certificado de 12 horas pela participação. 

Plataforma: os encontros acontecerão por meio do google meet, sendo o link enviado aos 

participantes com minutos de antecedência. 

Inscrição: As inscrições deverão ser feitas por envio de email ao Departamento de Ciências 

Contábeis do CAP/UERN pelo endereço eletrônico: dcc_patu@uern.br  

- Dados para inscrição: no email de inscrição o participante deverá informar: nome 

completo, telefone para contato (de preferência com whatsapp) e a categoria a qual pertence. 

- Categoria: a categoria a ser informada deve ser uma das seguintes: estudante de Ciências 

Contábeis, profissional da Contabilidade, estudante de outra área, profissional de outra área, 

um interessado. 

- Período de inscrição: de 27 a 29 de julho (segunda a quarta-feira), através do seguinte 

formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZSrel3yNuIERyyBT7VnUY01FVDMl8XxuV

Uoqv7NKFASUFfw/viewform?usp=sf_link 

Sobre os ministrantes: 

- Yuri Dantas dos Santos:  

mailto:dcc_patu@uern.br


 Professor efetivo do Departamento de Ciências Contábeis/Patu/UERN;  

 Doutor em Ciências Contábeis (UFPB). 

- Sanailton de Lima Dias: 

 Coordenador de Contabilidade na Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro/RN 

 Graduado em Ciências Contábeis (UERN/Patu). 

 

Observação: poderão haver mudanças, porém serão comunicadas com antecedência. 


