VEM SER FAIPE!
VEM SER CIÊNCIAS CONTÁBEIS!

“Palavras do Coordenador”

Formar
o profissional em Ciências Contábeis dotado de
competências e habilidades que o possibilitem compreender as
questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em
âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de organização,
e que viabilizem o atendimento das necessidades empresariais e
econômicas do mercado de trabalho em que está inserido com princípios
éticos, humanísticos e proficientes na sua área de competência através
de um raciocínio lógico e analítico na tomada de decisões estratégicas
assertivas dentro da organização

“O Curso”

O curso de Ciências Contábeis compreende sólida
formação técnico-científica e profissional que o capacite a
absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a
sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de
problemas. O profissional da área aprenderá a gerenciar toda
a esfera contábil além de atuar como um empreendedor e
consultor, também terá a visão global em como gerenciar
pessoas e processos voltados para gestão.

Perfil do Profissional

O contabilista necessita focar situações
estratégicas, estar preparado para ser um
gerente de informações. Cada vez mais é comum
as empresas consultarem os profissionais
contábeis sobre composição de seus custos, para
formação seu preço de venda, análise de ponto
de equilíbrio, alavancagem, análises do balanço
e outras situações gerenciais. Mas, preocupado
em atender as inúmeras exigências principais e
acessórias dos fiscos, o contador às vezes não
dispõe de tempo para situações que demandam
análises estratégicas, o que o tornaria, de fato,
um gestor de informações.

Mercado de Trabalho

A área de contabilidade tem um mercado de trabalho
amplo e é essencial em praticamente todas as empresas. Se
você pretende seguir carreira nesse segmento, a boa notícia
é que sempre existem vagas disponíveis e a média salarial
também é elevada. De modo geral, as Ciências Contábeis
oferecem a você dois caminhos profissionais: trabalhar por
conta própria ou para empresas.
Em temos de função, o contador vai trabalhar com
contas, lidando com investimentos, orçamentos, análise de
custos e uma série de questões das finanças empresariais.
O salário médio da profissão no Brasil é de R$ 4.631,28. Isso
pode variar para mais ou menos dependendo se você está
em início de carreira ou já é um profissional experiente.

O Futuro é agora e depende da decisão certa. Vem ser FAIPE.

Mais informações?
A gente liga para você!

65.99207-9701
65.98445-7146

