Curso de Ciências Contábeis da FEOL
Perfil do Egresso

O Curso de Ciências Contábeis da FACIJUGO/FEOL oferecerá aos
alunos uma ampla formação técnico-científica, cultural e humanística, visando
às particularidades profissionais e sociais nas quais estão inseridos. Atendendo
ao perfil profissional recomendado pela Resolução CES/CNE nº 10 de
16/12/2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso
procura reunir atributos que, uma vez formado, o profissional possa exercer
com competência e ética a função que corresponda ao que dele se espera.
Nesse sentido o curso de Ciências Contábeis deve possibilitar formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I- utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das ciências contábeis
e atuariais;
II- demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III- elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente
e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
IV- aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V- 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;
VI- 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 a sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania;
VII- 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;

VIII- exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos
diferentes modelos organizacionais.
Assim, o perfil do bacharel em Ciências Contábeis almejado pela
FACIJUGO/FEOL é:
•

Ter capacidade de formular suas ideias com clareza e defendê-las com
conhecimento, racionalidade, lógica, sem perder a abertura às novas ideias;

•

Entender, analisar e acompanhar as questões contábeis, e ainda saber
pronunciar- se sobre tais assuntos;

•

Elaborar e colocar em execução projetos contábeis, bem como proceder a
análise de empresas, quer em seus aspectos contábil e financeiro, quer em
seu confronto com o mercado produtor e consumidor;

•

Ter uma visão contábil diante da globalização da economia;

•

Ter a capacidade de manter-se atualizado;

•

Ser ético;

•

Ter consciência pela precisão, senso de oportunidade e a consciência da
relação custo/benefício;

•

Saber fazer a utilização adequada de dados estatísticos e de informações;

•

Usar a tecnologia da informação para racionalizar o trabalho;

•

Ter habilidade de cooperação, de realização e de integração profissional;

•

Ter domínio das funções contábeis e saber aplicar a legislação pertinente;

•

Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de
controle gerencial;

•

Compreender os fundamentos, conceitos, métodos e técnicas relativos às
funções contábeis e atuariais. Este perfil possibilitará ao profissional atuar
de forma efetiva no mercado, podendo participar de diversos campos das
atividades humanas tais como:

•

Contabilidade fiscal;

•

Contabilidade Financeira;

•

Contabilidade de Custos;

•

Contabilidade Gerencial;

•

Auditoria;

•

Perícia Contábil;

•

Analista financeiro;

•

Consultor Contábil;

•

Professor de Contabilidade;

