PARCERIA ACADÊMICA

UFMA
Universidade Federal do Maranhão

“

O objetivo maior é realmente contribuir com o
aprendizado desses alunos/profissionais sobre o
que venha a ser uma gestão empresarial
informatizada, unindo o aprendizado teórico da
sala de aula, com a prática simulada em um
sistema ERP.
Gecilene Serejo Mesquita
Gestora Canal CSA Consultoria

O canal CSA Consultoria, localizado em São Luís/Maranhão, fechou
parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no
Projeto de Curso de Extensão “Gestão Empresarial Informatizada”.
A parceria contempla a utilização do ERP Radar Empresarial da WK
Sistemas nas aulas práticas do curso de extensão. O curso de
extensão “Gestão Empresarial Informatizada” é voltado para o
profissional ou acadêmico que deseja ampliar seus conhecimentos
para ser um consultor empresarial em sistemas informatizados,
estudando contabilidade associado à prática informatizada em um
sistema gerencial avançado.
Com esta doação, os alunos da Universidade Federal do Maranhão
terão uma excelente oportunidade de aprendizado uma vez que
poderão experimentar na prática como funcionam os processos de
diversas áreas de uma empresa, tais como Compras, Estoque,
Comercial, Financeiro, Conciliação, Orçamento, Contábil,
Patrimonial, MT Fiscal e Folha de Pagamento.
Gecilene Serejo Mesquita, gestora do canal CSA Consultoria, conta
os detalhes desta parceria:

”
contabilidade seguindo os processos de integração do ERP Radar
Empresarial) e; monitores (alunos da UFMA do curso de contábeis –
que ajudam os alunos no uso do ERP Radar Empresarial durante as
aulas práticas).
Iniciamos as aulas com um curso de contabilidade básica e depois
mostramos o fluxo de integração das diversas áreas de uma
empresa. Entregamos o Contrato Social da empresa fictícia,
apresentando em sala de aula as informações relevantes. A segunda
aula (primeira aula prática) utilizou o ERP Radar Empresarial como
apoio (instalação, registro de base e primeiro lançamento contábil).
As próximas aulas abordarão como funciona todos os processos do
departamento de compras de uma empresa e com quais setores
esses processos se relacionam. Todas as outras aulas práticas
seguirão a mesma metodologia.”
O certificado de conclusão do curso de extensão (80 horas
distribuídas em 10 sábados) é fornecido pela UFMA somente aos
alunos que atingirem o percentual de aproveitamento de no mínimo
70%.
_______________________________________________________

“O objetivo maior é realmente contribuir com o aprendizado desses
alunos/profissionais sobre o que venha a ser uma gestão
empresarial informatizada, unindo o aprendizado teórico da sala de
aula, com a prática simulada em um sistema ERP.

A WK Sistemas aproveita a oportunidade para ratificar a
importância de parcerias como esta, colocando‐se a disposição de
todas as instituições de ensino que, como a Universidade Federal do
Maranhão, desejam unir o conhecimento teórico à prática.

As aulas são ministradas, então, com três importantes apoios:
equipe da CSA (que aplicam as aulas práticas em sala de aula),
coordenador do projeto na UFMA (que ministra a parte teórica da
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