
Perfil Profissional do Egresso 

 

 O perfil de formação do aluno egresso do curso de Ciências Contábeis 

da Faculdade de Nova Serrana, contempla plenamente o conjunto de 

habilidades e competências definidas pela DCN (Diretriz Curricular Nacional) 

pertinente a este curso. Ademais, internamente, por meio de um amplo 

processo de discussão envolvendo o NDE (Núcleo Docente Estruturante), os 

professores, os alunos, o colegiado e demais membros da comunidade 

acadêmica, as competências elencadas na DCN foram complementadas por 

outras habilidades localmente demandadas, tendo em vista a inserção regional 

do contador. 

 Assim no exercício da profissão de Contador e também no papel de 

cidadão, espera-se que o Contador formado pela FANS seja capaz de: 

 Tornar-se um contador gerencial e empreendedor, apto a exercer a 

profissão contábil, suprindo a demanda local e regional nesta área;  

 Tornar-se um contador que tenha conhecimento aprofundado, teórico e 

prático nas áreas ligadas a Contabilidade Gerencial, prioritariamente: 

controles internos, planejamento tributário, planejamento financeiro, 

recursos humanos e gestão empreendedora;  

  Um contador que possua espírito empreendedor, de forma que tenha 

capacidade de executar planejamentos estratégicos;  

 Que possua capacidade crítica e compreendam seu papel como 

cidadão;  

 Capaz de executar pesquisas científicas, nos padrões metodológicos 

vigentes e com conteúdo programático que apresente contribuição 

prioritariamente à economia local e regional.  

 Isto posto, espera que ao fim do curso o contador formado pela FANS 

seja plenamente capaz de:  



 Expressar-se de forma adequada utilizando-se de terminologia e 

linguagem técnica específica das Ciências Contábeis e Atuariais;  

 Demonstrar uma visão global da atividade contábil e de gestão;  

 Construir documentos gerais da sua profissão, tais como pareceres e 

relatórios que sejam capazes de contribuir para o desempenho 

adequado dos usuários contábeis;  

 Entender, utilizar, como também orientar suas práticas contábeis 

adequadamente frente a legislação pertinente;  

 Proceder suas atribuições de contador com o expressivo domínio das 

funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de 

quantificações de informações de ordem financeira, patrimonial e 

governamental tendo em vista o bom gerenciamento, o adequado 

controle e devida à prestação de contas de sua gestão perante à 

sociedade, construindo valores orientados para a pela cidadania; 

 Além disto, faz parte também do perfil do egresso: 

 Sólida formação geral pautada por princípios éticos e técnico-científicos;  

 Entendimento de que a formação profissional é um processo contínuo 

de construção de competências que demanda aperfeiçoamento e 

atualização permanentes;  

 Compreensão da profissão como uma forma de inserção e intervenção 

na sociedade, tendo por base a comunidade regional;  

 Atitude crítica, responsável e criativa em relação às questões sociais;  

 Disponibilidade e competência para o exercício da interdisciplinaridade e 

para a atuação em equipes multiprofissionais;  

 Capacidade de pensar e de aportar o seu conhecimento no 

conhecimento já disponível, de maneira crítica, pessoal e consistente;  



 Capacidade de utilizar os conhecimentos científicos e tecnológicos 

existentes e disponíveis e de produzir novos conhecimentos, deles 

derivando condutas pessoais e profissionais responsáveis;  

 Capacidade de autoanálise tendo em vista o aprimoramento de seu 

conhecimento e de suas relações interpessoais. 

A formação pretendida para o profissional está voltada de forma prioritária para 

o atendimento da demanda do mercado. Entende-se que o conhecimento 

adquirido pelo(a) profissional não se limita à esfera da graduação e sim ao 

embasamento elementar para o bom desempenho da atividade profissional, 

uma vez que o conhecimento deve ser buscado constantemente. O que norteia 

a definição do perfil do egresso é, além da técnica, o desenvolvimento das 

competências a partir do compromisso ético e profissional. 


