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MEU CURSO

QUERO TIRAR DÚVIDAS
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Média: R$ 4.234,47

*Salário médio bruto mensal calculado de acordo com dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

*Fonte: Salario.com.br
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O cursoO curso

O curso de Ciências Contábeis forma profissionais habilitados para 
realizar análises financeiras e contábeis em qualquer ramo de 

atividade, com competência para atividades como administração 
de tributos, controle de ativos, gerenciamento de custos, 

preparação de obrigações acessórias e demonstrações contábeis, 
realização de auditorias e perícias, entre outras.

As Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Ministério da 
Educação (MEC) para o curso de Ciências Contábeis determinam 

que o curso deve contemplar estudos sobre o cenário econômico 
e financeiro, nacional e internacional, proporcionando relação 

com as normas internacionais de contabilidade. 

Para tanto, a formação reúne disciplinas básicas, como Economia, 
Direito, Matemática, Administração e Sociologia, e disciplinas que 

apresentam os conceitos específicos e técnicos da área, como 
Legislação, Contabilidade Tributária, Gerencial e Pública etc.

Além destas, o curso deve conter também um núcleo de formação 
teórico-prática, que incentive atividades complementares, 

conteúdos optativos, estágio curricular supervisionado e prática 
em laboratórios que permitam o contato direto com as áreas da 

Contabilidade, como o uso de softwares da área.

MercadoMercado
O profissional de Ciências Contábeis pode atuar em 
empresas de Contabilidade e Gestão Financeira/
Tributária ou nos setores correspondentes em 
empresas de qualquer porte e setor, incluindo o 
setor público e empresas próprias.

Há oportunidades também em áreas como:

RemuneraçãoRemuneração
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Perfil do alunoPerfil do aluno

Onde posso cursar?Onde posso cursar?

Por se tratar de uma área com amplas possibilidades de atuação, 
a remuneração do profissional de Ciências Contábeis pode variar 
conforme o setor escolhido e ainda o tempo de experiência, que 
permite chegar a cargos de gerência e direção que acompanham 

altas médias salariais.

É válido lembrar que a qualificação do profissional para além da 
graduação, por meio de cursos e pós-graduações, também tem 

relação direta com a valorização no mercado e o aumento da 
possibilidade de chegar a remunerações mais altas.

Afinidade com a área de 
Exatas e gosto pelos 
números

Gosta de rotina e lida 
bem com processos 
burocráticos

Lida bem com pressão 
e tomada de decisões

Facilidade de liderança e 
trabalho em equipe

Forte senso de 
responsabilidade e 
ética

Ligado e interessado 
com o setor de Economia

Visão analítica e estratégica

A escolha da universidade é determinante tanto para garantir a 
melhor experiência acadêmica, de modo que os anos de formação 

entreguem todos os conhecimentos técnicos e práticos necessários 
para a atuação profissional, quanto para a entrada no mercado de 

trabalho, que exigirá justamente tal preparação.

Por isso, escolha cursar Ciências Contábeis no Centro Universitário 
capaz de fornecer a formação de excelência que você precisa!

Conheça alguns dos diferenciais do curso de Ciências Contábeis 
EAD do UNIFAA:

1

2

3

Vivência real da profissão

Na PRÁTICA

Trilha de aprendizagem pensada para o 
profissional do futuro

Através do Núcleo de Prática Contábil o aluno poderá 
prestar atendimento à população hipossuficiente de 
Valença propiciando acesso à informação e assessoria 
em assuntos contábeis, fiscais e financeiros. O curso 
como um todo provoca o uso de ferramentas e o 
desenvolvimento de habilidades necessárias à 
atuação profissional. Nossas aulas simulam situações 
do cotidiano com o objetivo de aprender fazendo. 
Uma formação técnica e prática com disciplinas 
atualizadas de acordo com as Normas, Órgãos 
Regulatórios e mudanças do mercado.

Utilização de sistema contábil desde os 
primeiros períodos para oferecer vivência 
prática-profissional, juntamente com o 
desenvolvimento de projetos integradores 
(que podem ser realizados em empresas 
reais) para aplicação dos conhecimentos em 
situações comuns do mercado.

O egresso UNIFAA é um profissional contábil gestor e 
consultor, com capacidade de combinar os conhecimentos 
sobre leis, finanças, tributação, auditoria e demais áreas 
contábeis com as particularidades do negócio e dos processos 
de cada empresa. Com a evolução da tecnologia, esses 
profissionais precisam estar preparados para os novos 
desafios. No curso de Ciências Contábeis UNIFAA, o aluno 
desenvolve a capacidade analítica e estratégica para estar 
sempre atualizado e relevante em um cenário que tende a ser 
cada vez mais automatizado. Nossos alunos saem prontos 
para atuação completa no mercado de trabalho.

"O contador é um profissional 
extremamente requisitado no mercado,

já que toda empresa, de pequeno a
grande porte, precisa de um profissional

contábil não somente para o cumprimento
das questões fiscais, mas também para

auxiliar no processo de tomada de
decisões. Por ser o responsável por

organizar e gerenciar o patrimônio da empresa, há ainda uma 
valorização do papel do contador para as empresas. Tudo 

isso garante uma empregabilidade bastante alta para a 
profissão, que traz amplas possibilidades de atuação, sem 

restringir a somente um setor.

A contabilidade continua em evolução e o que vemos é o 
encaminhamento da área para a contabilidade consultiva, que 

exige do contador o desenvolvimento de soft skills e ainda o 
aprimoramento para exercer a profissão de forma

aliada às novas tecnologias.”

Alessandra dos Santos Simão,
Professora e Coordenadora do Curso de 

Ciências Contábeis EAD do UNIFAA

Dica do
coordenador

Para efetivar seus propósitos de formação, o curso 
de Ciências Contábeis do UNIFAA conta com um 
ambiente inovador, que permite que o aluno 
torne-se protagonista do seu processo de 
aprendizagem, adquirindo experiência na solução de 
problemas reais com o objetivo de desenvolver 
competências profissionais para a inserção no 
mercado de trabalho. 

A cada semestre, os alunos são incentivados por meio de um 
Projeto Integrador, que permite vivenciar a contabilidade 
em uma realidade semelhante ao mercado de trabalho, 
com a utilização de um sistema contábil profissional. A 
familiarização com ferramentas utilizadas na prática real do 
mercado prepara os alunos desde cedo para uma formação 
diferenciada.

Durante a formação, iniciativas como os projetos de 
extensão permitem também que a prática contábil seja 
vivenciada junto à comunidade, agregando o 
desenvolvimento do conhecimento aplicado a um serviço de 
utilidade local — um exemplo é o projeto de educação 
financeira e empreendedorismo oferecido para alunos do 
Ensino Médio.

No modelo EAD do UNIFAA, o aluno tem autonomia no seu 
processo de aprendizagem, por meio de métodos ativos de 
ensino, e o apoio constante do corpo docente da 
instituição.

Os momentos a distância acontecem com a facilitação do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), espaço que 
reúne o material didático e disponibiliza as atividades de 
estudo. O aluno tem à disposição materiais atualizados e 
inovadores, com diversas etapas de conhecimento como 
desafios, questões, e-books, dicas do professor e Saiba Mais, 
e ainda pode acessar a Sala de Tutoria e Webconferências 
(aulas ao vivo) — tudo no seu tempo e do seu jeito. Os 
momentos presenciais, por sua vez, acontecem nos polos 
EAD espalhados em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

O UNIFAA é o MELHOR Centro
Universitário do estado do
Rio de Janeiro!

São os mais de 50 anos de tradição e história
que, unidos à qualidade de ensino reconhecida
pelo MEC, corpo docente de excelência e meto-
dologia de ensino diferenciada garantiram ao
Centro Universitário de Valença o título de
MELHOR Centro Universitário do estado do
Rio de Janeiro.

Com opções de cursos de graduação presencial,
semipresencial e à distância, além de diferentes
opções de pós-graduação, o Centro Universitário
é composto por estrutura moderna com três campi:

Campus Sede - Salas de aula modernas, laboratórios para atender aos variados
cursos e disciplinas, Clínica Odontológica e Policlínica Veterinária;

Campus Saúde - Hospital e Maternidade Escola;

Hospital Veterinário Escola - Fazenda experimental para os alunos de Medicina
Veterinária.

No UNIFAA, o ensino é voltado para a prática: por meio da metodologia ativa
de ensino, todo o processo de aprendizagem é formulado para que o aluno se
torne o protagonista do saber, em um ambiente inovador que garante a  formação
integral do estudante.

Tipo: Bacharelado //  Duração: 8 semestres

Organização e planejamento

Para saber se o curso de Ciências Contábeis é para você, 
confira algumas das aptidões e características que podem ser 

especialmente úteis para o aluno de Ciências Contábeis:

Cidade de ValençaCidade de Valença

O UNIFAA está localizado no município de Valença,
no sul do estado do Rio de Janeiro, a 89 km da capital.
Com cerca de 76,5 mil habitantes, Valença é vizinha dos

municípios de Rio das Flores, Vassouras e Barra do Piraí.

Além da tradição histórica ligada às várias fazendas da
região e do potencial para o ecoturismo, Valença também
é conhecida como uma cidade universitária, com um polo
que atrai estudantes de outras regiões do estado e do

país para viver a experiência acadêmica em um ambiente
acolhedor e preparado.

A instituiçãoA instituição

• Mercado Financeiro e de Seguros

• Auditoria e Perícia Contábil

• Consultor em Planejamento Financeiro
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Vanessa Soares Valim,
aluna do curso de Ciências Contábeis EAD do UNIFAA

"Já sou Técnica em Contabilidade
e formada em Economia pelo UNIFAA,

mas sempre quis fazer também o curso
de Ciência Contábeis. O curso EAD

no UNIFAA está sendo minha
oportunidade, já que tenho uma rotina

que não me permite frequentar
as aulas presenciais.

O curso tem me ajudado muito na minha vida profissional, pois 
o conteúdo é prático e bem elaborado, de forma que consigo 

aplicar no dia a dia do meu trabalho dentro do escritório.

Acredito que ao término do curso terei um ótimo retorno de 
tudo que estou vivendo hoje. Não é fácil com a rotina corrida, 

mas vamos nos adaptando e o retorno será certo!”

https://www.instagram.com/unifaa.ead/
https://api.whatsapp.com/send?phone=552424530728&text=Ol%C3%A1!%20Acabei%20de%20ver%20o%20e-book%20do%20curso%20de%20Ci�ncias%20Cont�beis%20EAD%20UNIFAA%20e%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es.
https://www.unifaa.edu.br/polos-ead?utm_source=e-book-curso&utm_medium=e-book&utm_campaign=vestead&utm_term=ead-ciencias-contabeis-e-book-apresentacao_ead-ciencias-contabeis-e-book-apresentacao&utm_content=ead-ciencias-contabeis-e-book-apresentacao
https://unifaa.edu.br/cursos/graduacao-distancia?utm_source=e-book-curso&utm_medium=e-book&utm_campaign=vestead&utm_term=ead-ciencias-contabeis-e-book-apresentacao_ead-ciencias-contabeis-e-book-apresentacao&utm_content=ead-ciencias-contabeis-e-book-apresentacao

