
 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Ciências Contábeis. 

Grau Conferido: Bacharel em Ciências Contábeis. 

Modalidade: Presencial. 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 

Regime: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-requisitos 

existentes. 

Número de vagas ofertadas: 100 anuais. 

Turno previsto: Noite. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do Curso de Graduação em Ciências Contábeis da Faculdade 

Estácio de São Luis é de formar profissionais capazes de prover às necessidades de 

informações contábeis das entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, 

orientados pela ética e responsabilidade social. O Curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis deverá oferecer ao discente sólido embasamento para o desenvolvimento de 

competências técnico-profissionais reflexivas e críticas, habilidades analíticas, perceptivas e 

projetivas para planejamento, implantação e manutenção de sistemas de controle de 

informações sobre o patrimônio, suas mutações e dos resultados das entidades, bem como a 

adequada evidenciação das informações geradas por estes sistemas. É também relevante 

destacar, as seguintes dimensões: Compreensão das questões científicas, técnicas, sociais, 

econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de 

organização e plena utilização de inovações tecnológicas, revelando capacidade crítico-

analítica para avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da 

informação. 

 



 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

O Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da Faculdade Estácio de São Luís 

tem como objetivos específicos: 

a) Formar cidadãos com valores éticos, morais e responsabilidade social;  

b) Formar profissionais competentes para atender as demandas do mercado de 

trabalho;  

c) Formar gestores para as organizações contábeis;  

d) Formar profissionais preparados para implementar e gerir as áreas contábeis 

das entidades: contabilidade, controladoria, auditoria, financeira e custos;  

e) Desenvolver e ampliar os estudos na área contábil, gerencial e financeira;  

f) Desenvolver nos futuros profissionais de contabilidade o compromisso ético 

com a atualização constante conseguida através da educação continuada. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

O Curso de Ciências Contábeis visa formar um profissional cidadão, 

compromissado com a ética, capaz de agir com responsabilidade e de suprir com 

competência as demandas do mercado de trabalho, consciente das necessidades de 

constante atualização em face das frequentes mudanças sociais, técnicas e científicas.  

A estrutura do Curso tem como expectativa habilitar seus egressos a: 

a) Usar a criatividade e conhecimentos intelectuais para estruturar e 

apresentar soluções para as questões de natureza contábil/financeira e fiscal; 

b)    Usar a criatividade e conhecimentos intelectuais para estruturar e 

apresentar soluções para as questões de natureza contábil/financeira e fiscal; 

c) Compreender as questões técnico-científicas, as relações e inter-relações 

das Ciências Contábeis com outras Ciências, bem como seus impactos sobre as atividades 

profissionais desenvolvidas; 

d) Apresentar pleno domínio técnico para exercer com proficiência, as 

responsabilidades funcionais envolvendo controle e evidenciação do patrimônio, de suas 

mutações e dos resultados das organizações; 

e) Gerir sistemas de informações contábeis e gerenciais das organizações;  



 

f) Promover apurações, auditorias, perícias, arbitragens, quantificações 

financeiras e atuariais, bem como produzir relatórios, laudos e pareceres nas respectivas 

áreas; 

g) Planejar e utilizar com desembaraço os recursos tecnológicos de 

informação; 

h) Ter capacidade de abstração, crítica e analítica, que agregue valor ao 

processo decisório, ao desempenho das equipes multifuncionais e à excelência das 

organizações.  

Ao longo do curso o egresso deverá absorver conhecimentos básicos, técnicos, 

profissionais e complementares, fundamentados na construção e articulação entre a teoria e 

a prática, buscando uma postura proativa ao processo de tomada de decisões no âmbito das 

organizações públicas e privadas.  

De acordo com as necessidades do mercado, a Faculdade Estácio de São Luís 

propõe no seu Curso, o desenvolvimento de competências profissionais e complementares, 

que habilitem seus egressos ao pleno engajamento com as demandas do mercado de 

trabalho, fundamentadas na articulação e sincronização entre a teoria e a prática, 

subsidiando  ações que estejam em sintonia com a dinâmica do mercado, o processo 

decisório, o gerenciamento de sistemas de informações integradas das organizações públicas 

e privadas, considerando   a necessária credibilidade profissional, calcada em uma sólida 

base de conhecimentos. 

O egresso do curso será capaz de assimilar, entender e elaborar os 

conhecimentos técnicos e complementares necessários à proficiência do futuro profissional-

cidadão, capacitando-o a entender as questões técnico-científicas, sociais, econômicas e 

financeiras em âmbito nacional e internacional das organizações, nos seus diversos 

segmentos e modelos, possibilitando o pleno entendimento das atribuições e 

responsabilidades funcionais, domínio dos fluxos contábeis e seus sistemas, apurações, 

auditorias, perícias, arbitragens, noções atuariais e a plena compreensão das funções 

gerenciais, para a adequada evidenciação de informações qualitativas e quantitativas, com 

capacidade crítico-analítica e visão interdisciplinar, que o capacite a integrar as áreas de 

conhecimento e avaliar os impactos da evolução da sociedade, seus institutos jurídicos, 

éticos e políticos sobre as atividades organizacionais.  

 

3.1. Funções do Egresso  

 



 

O curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da Faculdade Estácio de São Luís, 

prepara o egresso para as seguintes funções: 

a) Contador: Exercendo a Contabilidade Geral; Contabilidade Financeira; 

Contabilidade Fiscal, Contabilidade Societária; Contabilidade de Custos e a Contabilidade 

Gerencial e Estratégica. 

b) Auditor: Que está dividida em duas áreas distintas, a saber:  

 Auditoria Interna (com vínculo empregatício); 

 Auditoria Independente ou Externa (profissional autônomo ou Perito 

Contábil: As perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais, assim como auditorias e outras 

atribuições são privativas dos profissionais contábeis (Resolução CFC n 560/83 - Art. 3). 

Pode-se destacar como trabalho de Perícia contábil, a apuração de haveres e avaliação de 

direitos e obrigações do acervo patrimonial de quaisquer entidades, em vista de liquidação, 

fusão, cisão, expropriação no interesse público, transformação ou incorporação dessas 

entidades, bem como em razão de entrada, retirada, exclusão ou falecimento de sócios, etc. 

c) Analista Financeiro: O curso de Ciências Contábeis da Faculdade Estácio de 

São Luís propõe capacitar o egresso para fazer análise econômico-financeira das entidades, 

em função dos seguintes aspectos:  

 Análise de crédito: analista externo de entidades para fins de concessão 

de crédito do ponto de vista da Instituição Financeira e Vendas a Prazo; 

 Análise de desempenho: Analista interno que avalia indicadores de 

desempenho das entidades; 

 Análise de investimentos: Analista externo que tem por objetivo avaliar 

entidades para fins de investimento a nível de mercado de capitais, novos negócios, fusões 

etc. 

d) Consultor: A Consultoria Contábil permite às entidades buscarem 

esporadicamente especialistas em determinadas áreas a um custo menor que a manutenção 

de um funcionário permanente; 

e) Empresário da Contabilidade: O egresso estará em condições de conduzir 

escritório de Prestação de Serviços Contábeis; 

f) Outras áreas: Investigador de Fraudes Contábeis, Pesquisador Contábil, 

Professor, Conselheiro, Controller, Auditor Fiscal do Governo, outras áreas onde caibam a 

multidisciplinaridade de Contador. 

O egresso do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis para estar 

regularmente habilitado a exercer a profissão tem com pré-requisito obrigatório para seu 

registro no Conselho Regional de Contabilidade do Estado Faculdade Estácio de São Luís a 

aprovação no Exame de Suficiência, que é uma avaliação de equalização destinada a 



 

comprovar a obtenção de conhecimentos médios, consoante os conteúdos programáticos 

desenvolvidos no curso de Bacharelado em Ciências Contábeis.  

 

 

 

4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Para desenvolver ações de inserção dos alunos e graduados no mercado de 

trabalho e promover a ampliação da sua empregabilidade na Política da área de 

Empregabilidade da IES, a Estácio São Luis oferece atendimento Virtual: 

• Portal de vagas de Estágios e Empregos - Através de um sistema 

informatizado, o Portal de Vagas da Estácio mantém uma parceria com mais de 30 mil 

empresas para a oferta e divulgação de vagas. Legaliza e acompanha o desenvolvimento dos 

estágios, como determina a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços são 

prestados gratuitamente. O sistema é seletivo. As vagas são previamente definidas por 

curso, campus, coeficiente de rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas 

candidatos que atendam o perfil solicitado pela empresa recebem e-mails contendo as vagas 

mais aderentes ao seu perfil. 

• Plataforma Estácio Carreiras -Trata-se de um ambiente online para alunos e 

graduados da instituição contando com atendimento online que abordam os temas de 

orientação de carreira dando dicas de como elaborar um bom currículo e de como 

potencializar as suas qualidades numa entrevista ou processo seletivo. O Estácio Carreiras 

pode ser acessado por meio do site www.estaciocarreiras.com.br 

Cabe, ainda, destacar que existe uma parceria da Estácio São Luís, com diversos 

Agentes de Integração, como o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Instituto 

Euvaldo Lodi (IEL), entre outros 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será 

consolidado em notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento Interno da 

Faculdade Estácio de São Luís de acordo com as seguintes normas: 

Disciplinas Presenciais: A avaliação da aprendizagem tem como princípio o 

desenvolvimento de competências, da capacidade de construir conhecimentos técnicos, 

http://www.estaciocarreiras.com.br/


 

tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática social e 

profissional. Utilizando-se de critérios claramente explicitados, são avaliados os 

conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, 

uma reorientação no processo de formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a 

permitir o suprimento de suas dificuldades. Outro aspecto relevante é o princípio da 

autoavaliação como instrumento que favorece o exercício de análise crítica, de percepção do 

crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real 

de sua própria formação. 

Para que possam identificar a importância das atividades oferecidas durante o 

percurso formativo do aluno, os professores em sua prática pedagógica devem estar atentos 

às três funções da avaliação: 

 Diagnóstica: momento em que os professores podem conhecer o que os 

alunos já vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já 

possuem e suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de 

aula, pelos professores, através de observações e registros; 

 Formativa: realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado 

pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades realizadas pelos 

alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e promover 

estratégias de intervenções pedagógicas diferentes; 

 Somativa: considerada no momento da entrega da produção acadêmica, nas 

diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que esta avaliação não tem 

como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados de 

aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que são analisadas para a 

tomada de decisão acerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil 

profissional desejado. 

Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e 

questões para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a 

formação do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação 

é vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. Ela 

não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno produziu, 

mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir as 

normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar os 

resultados obtidos pelos alunos. 

O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será 

consolidado em notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento da Faculdade 

Estácio de São Luís de acordo com as normas descritas a seguir. 



 

O aluno será avaliado, oficialmente, em três etapas, AV1, AV2 e AV3, sendo a 

cada uma delas atribuído grau de 0,0 a 10,0 pontos. Para aprovação nas disciplinas o aluno 

deverá atender às três condições a seguir: 

 Obter notas iguais ou superiores a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações; 

 Média aritmética igual ou superior a 6,0, sendo consideradas apenas as duas 

maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação AV1, AV2 e AV3. A média 

aritmética obtida será o grau final do aluno; 

 Presença em, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

Para as disciplinas: Práticas Contábeis Informatizadas; Seminários Integrados em 

Ciências Contábeis; Estágio Supervisionado em Ciências Contábeis I; Estágio Supervisionado 

em Ciências Contábeis I e Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Contábeis a forma 

avaliativa adotada é de Nota Final-NF. 

Sendo a NF-Nota Final composta pela realização e entrega de 

trabalhos/atividades realizadas pelo aluno ao professor conforme disposto no plano de 

ensino da disciplina. A Nota Final será composta da média proveniente das notas dos dois 

trabalhos entregues pelo aluno. 

O aluno deve atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da 

média aritmética entre os graus das atividades, sendo consideradas apenas as duas maiores 

notas obtidas dentre as etapas de avaliação. A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

atividades propostas. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

Disciplinas online: É importante, esclarecer como ocorre a avaliação das 

disciplinas ofertadas online.  Para se estabelecer um diagnóstico acerca da formação do 

discente, serão observados os trabalhos a serem desenvolvidos na sala de aula virtual, 

envolvendo fóruns, atividades, leituras e exercícios sob a orientação dos tutores a distância, 

que registram e acompanham as atividades realizadas pelos alunos, individualmente ou em 

grupo, a fim de melhor planejar suas ações e promover estratégias de intervenções 

pedagógicas diferentes. 

A autoavaliação favorece o exercício de análise crítica, de percepção do 

crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real 

de sua própria formação.  

Nesse sentido, foram desenvolvidas diversas atividades entremeadas ao 

conteúdo online para verificação da aprendizagem, de forma a permitir ao aluno verificar seu 

desempenho acadêmico nas temáticas abordadas no conteúdo. Todas as atividades possuem 

opção de gabarito. O aluno é estimulado a verificar sua aprendizagem e, ao final de cada 



 

atividade, tem à disposição a possibilidade de verificar o padrão de resposta esperado e os 

comentários do professor conteudista, responsável pela proposta de verificação de conteúdo.  

A avaliação dos discentes ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), 

sendo atribuído grau de 0,0 (zero) a 9,0 (nove), e por meio da avaliação na participação nos 

fóruns de discussão de conteúdo, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), a qual será atribuído grau de 0,0 (zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação 

das avaliações AV e AVS. 


