GRADUAÇÃO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO
DENOMINAÇÃO: CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DIPLOMA CONFERIDO: BACHAREL
NÚMERO DE VAGAS: 100 VAGAS ANUAIS
NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA: 50 alunos
TURNOS DE OFERTA: NOTURNO
REGIME LETIVO: SEMESTRAL
PRAZO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO:
MÍNIMO: 8 SEMESTRES OU 4 ANOS
MÁXIMO: 14 SEMESTRES OU 7 ANOS
CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 3612 HORAS-AULA
ANO DE IMPLEMENTAÇÃO: 2003
ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO: PÇA. CEL. ANTONIO PESSOA, 111CENTRO- CAMPINA GRANDE-PB- CEP-58.400-262
REGULAMENTAÇÃO

PROFISSIONAL:

CONSELHO

FEDERAL

CONTABILIDADE E CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE.

DE

CAMPO DE ATUAÇÃO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
O mercado de trabalho para o Bacharel em Ciências Contábeis é amplo,
com atuação nas empresas privadas, públicas, do terceiro setor e ainda em
organizações sem fins lucrativos. como empregado ou autônomo. Outro ponto
forte da profissão contábil é a necessidade que todas as entidades,
independentemente da sua forma jurídica, são obrigadas pela legislação a ter
um profissional da área contábil como responsável pelo patrimônio da sua
empresa. É impossível administrar sem contabilidade. As decisões dos
administradores de empresas dependem do trabalho dos contadores.

As diversas oportunidades reservadas ao profissional de Contabilidade são:

Analista Financeiro
Auditor Externo
Auditor Público
Conferencista
Consultor Empresarial Contábil
Contador
Contador de Custos
Contador Gerencial

Contador Público
Diretor Financeiro
Empresário da Contabilidade
Escritor
Fiscal de Tributos
Perito Extrajudicial
Perito Judicial
Planejador Tributário
Professor

OBJETIVO GERAL
Formar profissionais que estejam aptos a atuarem no amplo campo de
aplicação da área de Ciências Contábeis, como também, exercerem a
profissão de forma analítica, comprometendo-se com o planejamento e o
controle interno e externo das organizações.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Formar profissionais conscientes do seu papel social de compromisso
permanente com o desenvolvimento sócio-econômico do país;
 Sensibilizar os estudantes com respeito à busca e desenvolvimento das
características inerentes à futura profissão: consciência ética; estudo
constante; planejamento; e execução de estratégias e táticas de
negócios;
 Promover a integração progressiva das funções de ensino, pesquisa e
extensão;
 Formar profissionais dotados de competências e habilidades, que
viabilizem aos agentes econômicos o pleno cumprimento de sua
responsabilidade de prestar contas da gestão perante a sociedade;
 Fazer com que cada aluno torne-se um profissional capaz de
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de
controle gerencial; e exercer com ética e proficiência as atribuições que
lhes são prescritas através de legislação específica;
 Preparar pessoal proficiente no uso da linguagem contábil, sob a
abordagem da teoria da comunicação; na visão sistêmica, holística e
interdisciplinar da atividade contábil; no uso de raciocínio lógico e críticoanalítico para a solução de problemas; na elaboração de relatórios que
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários; na
articulação, motivação e liderança de equipes multidisciplinares para a
captação de dados, geração e disseminação de informações contábeis.

PERFIL DO PROFISSIONAL - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
O perfil do egresso do Curso de Ciências Contábeis pode ser
apresentado como um profissional de visão transcendente aos aspectos
puramente técnicos, com capacidade de compreender as questões científicas,
técnicas, sociais, econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional
e nos diferentes modelos de organização e capacidade crítico-analítica de
avaliação, quanto às implicações organizacionais com o advento da tecnologia
da informação.
Para que o egresso alcance este perfil, o Curso de Ciências Contábeis,
em consonância com o disposto na Resolução CNE/CES nº 10/2004,
proporcionará condições para o desenvolvimento das seguintes competências
e habilidades:
 Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências
Contábeis e Atuariais;
 Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
 Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho
eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos
organizacionais;
 Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
 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;
 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;
 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;
 Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe
são prescritas através da legislação específica, revelando domínios
adequados aos diferentes modelos organizacionais.

