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  Ciências Contábeis
  Teófilo Otoni - Campus do Mucuri
  

Ciências Contábeis é, dentro das Ciências Sociais Aplicadas, a ciência que permite planejar
estrategicamente as ações futuras com a contabilização dos atos de uma empresa, o que
proporciona aos seus usuários o poder de avaliar a sua situação econômica, patrimonial e
financeira, possibilitando a tomada de decisões fundamentais nas suas atividades. O curso de
Ciências Contábeis tem por objetivo formar bacharéis em Contabilidade com sólidos
conhecimentos técnico-científicos, dotados de competências e habilidades que lhes permitam
desenvolver as atividades contábeis a ele atribuídas.

  

  Perfil do Profissional
  

O curso de Ciências Contábeis forma profissionais aptos a utilizar, eficientemente, a linguagem
contábil dentro de uma visão abrangente e interdisciplinar da atividade, objetivando propiciar
aos diferentes públicos internos e externos, usuários da Contabilidade, meios para melhor
exercerem suas funções e para facilitar suas decisões operacionais e estratégicas. Além das
qualidades técnicas, os contadores devem ter capacidade de decisão, participação, diálogo,
relacionamento, liderança e formação humanística que lhes possibilitem a compreensão do
ambiente social, político e cultural da sociedade e a influência desse ambiente sobre as
organizações.

  

  Mercado de Trabalho
  

O mercado de trabalho do bacharel em Ciências Contábeis é amplo e legitimado nas
organizações. O contador pode atuar no acompanhamento e no controle da evolução dos
negócios de entidades públicas e privadas, de qualquer natureza econômica e tamanho, por
meio da avaliação dos impactos patrimoniais e da geração de informações que subsidiam, com
eficiência e eficácia, a tomada de decisão dos usuários da informação contábil. Pode ocupar
cargos executivos empresariais na área econômico-financeira de empresas, exercendo
funções na Controladoria, na Perícia Técnica Contábil, na Arbitragem, na Auditoria Interna e
Externa, na Contadoria e Auditoria Governamental, desempenhando a função de analista
contábil financeiro e analista tributário.
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  O Curso na UFVJM
  

O curso de Graduação em Ciências Contábeis da UFVJM visa formar um profissional
capacitado a compreender e interagir em questões técnicas, científicas, econômicas,
financeiras e sociais, em âmbitos regional, nacional e internacional, e nos diversos modelos de
organização. O egresso apresentará domínio pleno de suas atribuições profissionais, bem
como da utilização das tecnologias referentes à sua profissão, demonstrando capacidades
crítico-analíticas e éticas de avaliação. O curso adota um modelo de flexibilização curricular
defendido pela universidade, fornecendo ao aluno uma matriz menos engessada e
aumentando a sua liberdade de escolha ao longo da trajetória formativa.

      

  Dados do Curso
    

  
    -  Curso de Graduação: Ciências Contábeis  
    -  Grau: Bacharelado  
    -  Modalidade: Presencial  
    -  Titulação: Bacharel em Ciências Contábeis  
    -  Regime de matrícula: Semestral  
    -  Número de vagas: 30 vagas/semestre  
    -  Turno: Noturno  
    -  Tempo de duração: Mínimo - 4,5 anos / Máximo - 6,5 anos  
    -  Carga horária total: 3015 horas   
    -  Ano de início do curso: 2006  
    -  Unidade acadêmica vinculada: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas  
    -  Departamento vinculado: Departamento de Ciências Contábeis  
    -  Ato de autorização de funcionamento: Ata COSUP 229 de 31/12/2006, Autorização:
Portaria UFVJM Nº 120 de 22 de fevereiro de 2007
 
    -  Ato de reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 541 de 24 de outubro de 2013  
    -  Ato de renovação de reconhecimento de curso: Portaria SERES/MEC Nº 273, de 03
de abril de 2017   

    

 2 / 2


