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MISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
O Curso de Ciências Contábeis tem como missão garantir a
formação de profissionais habilitados para lidar com a complexidade dos
processos contábeis do terceiro milênio. Formando profissionais capazes de
enfrentar um mercado competitivo, com agilidade no trato com as informações
e tomada de decisões, com capacidade de controlar as variações patrimoniais
das organizações públicas e/ou privadas.
Propõem-se preparar o profissional da área para que venha a
atender os anseios da sociedade, colaborando com a sua formação profissional
e oferecendo qualidades indispensáveis

para uma visão

cientifico -

empreendedora, multidisciplinar, capaz de desenvolver o senso crítico e
transformador para a solução dos problemas econômicos, sociais, culturais e
ambientais da comunidade regional e do país.
FINALIDADES E OBJETIVOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Tem por objetivo, a formação de profissionais com competências e
habilidades para elaborar e analisar demonstrativos e relatórios contábeis, seja,
eles de finalidade interna ou externa, bem como coletar, reunir, sumarizar e
avaliar os dados e as informações para o processo de tomada de decisão de
qualquer gestão. O curso formará 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.
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O curso de Ciências Contábeis tem a finalidade de formar bacharéis
em Ciências Contábeis habilitados para atuarem-nos diferentes segmentos do
mercado e da sociedade, com responsabilidade, profissionalismo, ética e
competência e, sobretudo, com visão ampla, reflexiva e crítica.
Para tanto, o presente projeto apresenta em sua estrutura curricular
três eixos básicos de formação:
Eixo de formação básica, envolvendo disciplinas propedêuticas
concentradas, principalmente, na fase inicial.
Eixo de formação profissional e complementar, envolvendo disciplinas
profissionalizantes e complementares concentradas principalmente na
fase intermediária do curso de Ciências Contábeis.
Eixo de formação prática, envolvendo a integração da teoria e da
prática, através da pesquisa, extensão, monografia e estágios.
Os conteúdos foram distribuídos de forma atender, igualmente, às
Resoluções CNE/CES nº 02/7, de 18/06/2007, que dispõe sobre a carga
horária mínima e os procedimentos relativos à integralização e a duração do
curso, e CNE/CES nº 03/2007, de 02/07/2007, que dispõe sobre os
procedimentos a serem adotados quanto aos conceitos de hora/aula.
OBJETIVO GERAL:
A formação de profissionais com competências e habilidades para
elaborar e analisar demonstrativos e relatórios contábeis sejam eles de
finalidade interna ou externa, bem como coletar, reunir, sumarizar e avaliar os
dados e as informações para o processo de tomada de decisão de qualquer
gestão.
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PERFIL DO EGRESSO
O curso de Ciências Contábeis da Faculdade do Sudeste Goiano
buscará a formação de um profissional competente e de qualidade, cujo perfil
esteja pertinente com o ambiente em que irá atuar. Assim, o perfil do contador
que se almeja, deve estar em harmonia com as necessidades do mundo
moderno, sabendo não apenas reagir em conformidade, mas também agir com
perspectiva de transformá-lo.
O curso de Graduação em Ciências Contábeis oferecido pela FASUG
propõe desenvolver um perfil profissional que possibilite aos seus graduandos
a aplicação dos raciocínios conceitual e analítico da contabilidade para a
compreensão das transformações do mundo dos negócios e da tecnologia,
bem como a capacidade de selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados
e informações representados de diferentes formas no processo de gestão e
controle gerencial, preparando-os para tomar decisões mediante a visão
sistemática, holística e interdisciplinar da atividade contábil.
COMPONENTES CURRICULARES POR EIXO TEMÁTICO
A estrutura curricular do curso de Ciências Contábeis da Faculdade do
Sudeste Goiano,

apresenta as disciplinas

organizadas em 3 (três) Eixos

Temáticos, perfazendo um total de 3.278 (Três mil e duzentas e setenta oito
horas). Os três Eixos Temáticos estão em consonância com a Resolução
CNE/CES nº 10/04, de 16 de dezembro de 2004, que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Ciências Contábeis.
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Horas em Conteúdo Curricular; estão assim divididos:
 Conteúdo de Formação Básica 1008 horas/aula;
 Conteúdo de Formação Profissional 1.728 horas/aula;
 Conteúdo de Formação Teórico-Prática 542 horas/aula.
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