CIÊNCIAS CONTÁBEIS
GRAU CONFERIDO: Bacharel em Ciências Contábeis
RECONHECIMENTO: Portaria MEC nº 429, de 29 de Julho de 2014. D.O.U. nº
145, de 31 de Julho de 2014, P. 27.
TURNO: Noturno
DURAÇÃO: 4 (quatro) anos (ou 8 semestres)
OBJETIVOS DO CURSO: Busca uma formação integral contemplando tanto as
esferas do ser quanto as esferas do fazer. Assim, da união dessas filosofias, o
curso busca formar bacharéis em Ciências Contábeis dotados de
conhecimentos de contabilidade geral e aplicada, capazes de assumir a
responsabilidade dos serviços contábeis das empresas privadas e públicas,
organizando e dirigindo os respectivos departamentos, executando e/ou
supervisionando esses serviços, inclusive os serviços afins à área contábil e
por eles se responsabilizando. Essas habilidades, aliadas as outras habilidades
correlatas, formam um profissional com perfil empreendedor, atendendo as
potencialidades econômicas regionais, propiciando, além de sua autorealização, o desenvolvimento econômico da sociedade no qual está inserido.
PERFIL DO EGRESSO: O curso de Ciências Contábeis da Santa Rita
Palmitos, em consonância com o seu projeto político-pedagógico, buscará a
formação de um profissional competente e de qualidade, cujo perfil esteja
relacionando com o ambiente em que irá atuar. O perfil do contador que se
almeja, deve estar em sintonia com as necessidades do mundo moderno,
sabendo não apenas reagir em conformidade, mas também transformá-lo.
Diante deste contexto, o perfil desejado deve propiciar uma visão generalista,
com amplos conhecimentos em diferentes áreas da contabilidade e de
conhecimentos afins e correlatos, permitindo, assim, ao contador, adaptar-se
com maior facilidade àquela especialidade a que pretende dedicar-se.
Atualmente, as atividades econômicas e
empresariais
crescem
em
complexidade, exigindo um profissional contábil cada vez mais capacidade,
cabendo aos cursos superiores de Ciências Contábeis atenderem à demanda
de forma eficiente, oferecendo ao mercado de trabalho, contadores aptos, ou
facilmente adaptáveis, as diferentes especialidades da profissão. Para tanto, o
curso de Ciências Contábeis apresenta uma ampla gama de conhecimentos
relacionados com as características supracitadas que, em conjunto, procuram a
formação desejada de um profissional ético, empreendedor, de ampla visão do
mundo com todas as características necessárias a um profissional do ramo
contábil, inclusive com habilidades adjacentes.

ÁREA DE ATUAÇÃO: O contador é um profissional que tem seu trabalho
concentrado na área gerencial das organizações, onde contribui e busca o
desenvolvimento das organizações, gerenciando a informação contábil no
ambiente organizacional, dentro de uma visão globalizada do mundo.
FAIXA SALARIAL DO DIPLOMADO: Em média, a remuneração de um
diplomado no curso de Ciências Contábeis varia entre R$3.000,00 à R$
30.000,00.

