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O Cursso de Ciên
ncias Conttábeis da FacMais (a
atualizand o-se e ade
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adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou
emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do contador,
demonstrando-se um profissional multifacetado. Dessa forma, destacam-se os
principais aspectos almejados pela instituição na formação profissional e humana
de seus egressos em contabilidade, esperando-se que seja capaz de:
1) Atuar nos diferentes agentes econômicos, de tal forma que esses
agentes possam plenamente prestar contas de sua gestão perante a
sociedade.
2) Exercer cargos proeminentes nas áreas de contabilidade societária,
fiscal, gerencial e na controladoria dos diferentes agentes econômicos,
tanto na área privada quanto na pública e entidades não
governamentais.
3) Atuar na condição de profissionais autônomos como empresários
contábeis, consultores e auditores, com ênfase no planejamento geral e
tributário.
4) Demonstrar raciocínio lógico, crítico e analítico para intervir com
criatividade em diferentes contextos da sociedade em que seja
necessário o conhecimento contábil.
5) Desenvolver mecanismos de acesso e uso de informações tecnológicas
que facilitem o exercício da contabilidade.
6) Apresentar-se como profissional flexível, com capacidade de transferir
conhecimentos de vida e de experiências cotidianas para o ambiente de
trabalho e do seu campo de atuação profissional para a aplicação em
contextos contábeis.
7) Fazer uso e melhorar o processo de expressão e comunicação
interpessoal necessário ao exercício da profissão.
8) Elaborar projetos, com soluções técnicas economicamente viáveis e
culturalmente responsáveis.
9) Absorver novas tecnologias na área da contabilidade e visualizar, com
criatividade, novas aplicações para as mesmas.
10) Analisar problemas e fazer síntese de soluções.
11) Desenvolver liderança e trabalho em equipes multidisciplinares.
São considerados ainda atributos desejáveis ao egresso: espírito
empreendedor; capacidade de desenvolver críticas construtivas e de evitar as
destrutivas; disponibilidade para envolvimento e cooperação, com espírito de
equipe, no equacionamento de problemas e na busca de soluções que satisfaçam
objetivos profissionais e iniciativas de interesse comum; capacidade de
gerenciamento de pessoas; visão de conjunto da área de conhecimento abrangido
pelo profissional da contabilidade; capacidade de administrar adequadamente o
cumprimento de cronogramas, de prioridades e de prazos estabelecidos;
capacidade de resolver problemas concretos, modelando situações reais, levando
em conta aspectos técnicos, humanísticos, sociais, éticos e ambientais; senso de
responsabilidade; consciência da necessidade de contínua atualização profissional;
capacidade de identificar as próprias potencialidades e limitações; consciência de
seus atos e avaliações, internalização e demonstração de valores de
responsabilidade social, justiça e ética profissional.
O curso almeja também formar um contador atento às problemáticas local e

regional, bem como à análise de temas nacionais e internacionais, sensível às
necessidades da comunidade, nos aspectos político, econômico e cultural, e apto a
integrar equipes interdisciplinares de estudos e pesquisas, visando à solução de
problemas sociais e organizacionais.
Para tanto, a FacMais oferece disciplinas com conteúdo de formação
básica e de formação profissional, contemplando ainda atividades complementares,
estágio supervisionado e iniciação científica por meio de elaboração e defesa de
monografia em banca especialmente instituída, operacionalizando a sua tríplice
função de ensino, pesquisa e extensão, que dá ao egresso capacidade de, pela
multidisciplinaridade, planejar, coordenar, dirigir, controlar e avaliar as funções
inerentes à sua área de atuação profissional.
Competências e habilidades
O egresso do Curso de Ciências Contábeis da FacMais, pelos
conhecimentos, experiências e reflexões proporcionados pelo curso, deverá
apresentar as seguintes competências e habilidades gerais:
1. Compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e
financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos
de organização.
2. Apresentar pelo domínio das responsabilidades funcionais envolvendo
apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades
atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e
governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas.
3. Revelar capacidade crítico-analítica de avaliação quanto às implicações
organizacionais com o advento da tecnologia da informação.
4. Desenvolver a capacidade de transferir conhecimentos da vida e da
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de
atuação profissional, em diferentes segmentos de trabalho, revelando-se
um profissional adaptável.
O Curso de Ciências Contábeis desenvolvido pela FacMais assegura
também ao egresso a formação de competências e habilidades específicas para:
1. Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências
Contábeis e Atuariais.
2. Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil.
3. Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho
eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos
organizacionais.
4. Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis.
5. Desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a
liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de
informações contábeis, com reconhecido nível de precisão.

6. Exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações
de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que
viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer
segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus
encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de
contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também
informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e
construção de valores orientados para a cidadania.
7. Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de
controle gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as
implicações organizacionais com a tecnologia da informação.
8. Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe
são prescritas através da legislação específica, revelando domínios
adequados aos diferentes modelos organizacionais.
9. Avaliar, com senso crítico, todas as informações recebidas e assimilar
as constantes mudanças conceituais e tecnológicas.
10. Exercer a profissão de forma articulada ao contexto social,
relacionando-se com os diversos segmentos sociais e respeitando
sempre os princípios éticos, inerentes ao exercício da profissão.
11. Demonstrar uma formação sistêmica e humanística na condução do
processo gerencial das organizações.
12. Aprimorar as características de liderança na condução de pessoas para
a realização do trabalho de forma produtiva, qualitativa e motivada.
13. Ser capaz de discernir as influências ideológicas e políticas do mercado
de trabalho.
O Curso de Ciências Contábeis prepara profissionais capacitados para
atuarem no campo da contabilidade de organizações dos mais variados portes,
públicas e privadas, aplicando à área contábil os conhecimentos e práticas
discutidos ao longo do curso, em constante sintonia com as novas tendências.
No que se refere ao desenvolvimento prático do futuro profissional, o curso,
via convênios firmados com órgãos públicos e privados, facilita estágios aos
acadêmicos para que eles possam vivenciar e conhecer o cotidiano das futuras
atividades profissionais.
O curso procura garantir aos egressos o desenvolvimento de um raciocínio
crítico e realista com relação ao exercício da função de contador. O egresso do
Curso de Ciências Contábeis deverá saber extrair do seu ambiente fatos e
informações que fundamentem uma política adequada de aproveitamento dos
recursos à sua disposição, levando a organização ao crescimento e a atingir suas
metas.
A FacMais, em sintonia com as exigências das informações globalizadas,
preparará o seu egresso para enfrentamentos diversos que buscam soluções pelos
mecanismos interdisciplinares da atividade contábil, associados aos princípios de
defesa do desenvolvimento sustentável no campo social e na proteção do meio
ambiente.

