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Giana Rita Slongo 

O XIII Congresso Internacional de Custos ocorreu dias 18 e 19 de abril, na cidade 

de Porto, Portugal. Participaram do evento a bacharela Giana Rita Slongo e os 

professores da FCE Paulo Schmidt e Wendy Beatriz Carraro. 

  

A bacharela apresentou seu Trabalho de Conclusão de Curso, orientado pela 

professora Wendy Carraro, intitulado A formação do preço de venda dos produtos 

industrializados no Brasil: uma abordagem contábil. Nesse trabalho, Giana realiza uma 

revisão básica sobre o tema, a fim de assessorar iniciantes e leigos na gestão de 

seus preços. 

  

 

Professora Wendy Carraro 
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Os professores também apresentaram seus trabalhos. O 

professor Paulo Schmidt expôs seu trabalho intitulado Educação ambiental no Brasil: 

custos, gestão ambiental e responsabilidade social. Já a professora Wendy 

Carraro apresentou Mensuração dos custos totais do fornecimento de medicamentos pela 

rede básica no Brasil. 

  

“Participar de um congresso internacional superou todas as minhas expectativas. 

Nesse ambiente se encontra um seleto grupo de pessoas apaixonadas pelo saber 

e que acabam por inspirar todos ao seu redor. É descoberta uma realidade que 

todos os novos profissionais deveriam ter a oportunidade de conhecer. Esses dois 

dias aumentaram minhas perspectivas, fazendo-me querer seguir adiante e 

procurar outros desafios e oportunidades como essas.” Afirma Giana Slongo. 

 

Professor Paulo Schmidt 

  

O XIII Congresso Internacional de Custos foi organizado pela Ordem dos Técnicos 

Oficiais de Contas (OTOC) e o Instituto Internacional de Custos (IIC), com a 

colaboração da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), a 

Universidade do Minho (UM) e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA). 

O evento reuniu especialistas do mundo inteiro que têm por objetivo debater as 

possibilidades de melhoria da gestão e da direção de empresas, através da 

difusão de ideias e experiências nas áreas relacionadas. 
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