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1. Briefing do Curso Superior de Ciências Contábeis
O ingresso nesta instituição dar-se-á por vestibular (que pode ser agendado) ou
por aproveitamento/transferência. Para seu ingresso em nosso curso de Ciências Contábeis,
com aproveitamento de disciplinas cursadas anteriormente, basta que você protocole, na
Secretaria Acadêmica da Faculdade Processus – Águas Claras –, seu histórico escolar,
acompanhado das ementas (planos de ensino) relativos às disciplinas cursadas na instituição
de origem. Esses documentos serão analisados e, havendo equivalência mínima, permitida
em lei, no tocante à carga horária e aos conteúdos, far-se-á o aproveitamento das disciplinas
que guardarem similaridade com a nossa matriz curricular. Após a realização desses
procedimentos você estará liberado (a) para efetuar sua matrícula.
Adicionalmente, ressaltamos a vocês que estamos empenhados em tornar o curso
uma “Referência” no mercado educacional. Para tanto, temos constituído um corpo docente
qualificado, composto de mestres e doutores em sua maioria. Consoante a isso, buscamos
prepará-lo para realização do exame de suficiência do CFC, bem como para provas de
concurso, afinal este aspecto faz parte das linhas direcionadoras da instituição. De forma
lógica, também estamos focados na área privada, afinal o profissional contábil deve ser
completo.
Vale lembrar também que serão realizados simulados com questões similares às
aplicadas nas provas do CFC, concursos e ENADE, inclusive com resultado personalizado
para cada aluno (abordando percentual de acerto geral, do próprio discente e outras
ferramentas para que o seu estudo possa ser desenvolvido da melhor maneira possível –
aplicação inicial em 2018.1º).
Por oportuno, ressalto que a Faculdade Processus possui vários cursos de
extensão, oferecidos pelo Processus Mais, os quais têm como finalidade complementar a
formação acadêmica, social e educacional. A título de exemplo para área de concentração
de Ciências Contábeis temos cursos voltados à atualização dos vários CPCs (Convergência
das Normas Contábeis para o padrão IASB), Curso Intensivo de Revisão para o Exame de
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Suficiência do CFC, Excel para contadores, bem como oficinas de temáticas abordadas no
curso como, por exemplo, a de Teoria da Contabilidade.
Em breve teremos cursos também voltados aos campos da Folha de Pagamento,
Parte Fiscal das empresas, Imposto de Renda Pessoa Física, Mercado Financeiro, Acordo de
Basiléia dentre outros. Além disso, todos os semestres iremos trabalhar com palestras de
profissionais de diferentes ramos da contabilidade. O objetivo é apresentar a grande
ramificação de oportunidades da profissão contábil.
A Faculdade também possui projetos que visam munir os alunos de habilidades
específicas para o mercado de trabalho, como no caso do projeto Jovem Consultor Contábil
& Financeiro, o qual apresenta vivências práticas de consultoria e pesquisa empresarial. Em
outra via, contamos com o projeto Processus Finanças Pessoais – em fase de treinamento
dos discentes – no qual os alunos são responsáveis por instruir a comunidade interna e
externa à faculdade em aspectos de finanças pessoais, previdência privada e investimentos.
Ainda, contamos com desafios contábeis que são colocados aos alunos para que
haja competição e melhoria do conhecimento autônomo, além da capacidade resolutiva de
problemas. Essas iniciativas serão premiadas e expostas na Faculdade Processus. No
primeiro semestre de 2017 implantamos o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), em
parceria com a Receita Federal do Brasil, responsável por prestar assessoria sobre o
preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física à comunidade, dentre
outras atividades.
O Boletim Contábil & Financeiro, emitido pela coordenação de curso com
periodicidade quinzenal, também é outro diferencial do curso. Neste informativo são
selecionadas a principais notícias de cada quinzena para repassar a alunos e professores,
inclusive comentadas por meio de podcast elaborado pela coordenação – as notícias são
comentadas em seus aspectos mais relevantes para os acadêmicos. É possível visualizar os
boletins no seguinte link: http://www.processus.com.br/boletim-contabil-financeiro/ .
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É importante mencionar também que o curso de Ciências Contábeis foi
reconhecido recentemente pelo MEC com nota 4, excelente conceito, se considerarmos que
a nota máxima é 5. Para a realidade das instituições particulares de ensino superior é um
conceito que comprova a qualidade do curso, sobretudo das atividades empreendidas no
mesmo. Informamos, ainda, que esta instituição tem preços inegavelmente diferenciados e
oferece descontos a seus estudantes mediante indicação de outros alunos e concessão de
bolsas.
Sendo assim, indique o curso aos seus colegas e venha conhecer essa nova
maneira de preparar um profissional para carreira de contador público e/ou privado. Será um
prazer tê-lo (a) conosco. Visite o nosso site: < http://www.processus.com.br/ >. Aguardamos
o encaminhamento de seu pleito e nos colocamos à sua disposição para prestar-lhe os
esclarecimentos que você julgar necessários.

1.2 Dupla Diplomação
A dupla diplomação foi concebida no 1º semestre de 2015 e implantada no curso
de Ciências Contábeis em 2015/2º. O objetivo principal foi alinhar as disciplinas de
CICON e GEFIN nos quatro primeiros semestres. Como motivação tem-se o ramo de
atuação muito próximo entre os cursos. Existe relação de ganho de conhecimento caso o
aluno obtenha a dupla diplomação.
A segunda titulação é uma possibilidade ofertada aos alunos que manifestarem
interesse em obtê-la. Nesse sentido, não se trata de uma vinculação, isto é, a diplomação
em Gestão Financeira não é automática. Isso ocorre em virtude de três disciplinas
diferentes no curso, as quais precisam ser cursadas. Como são disciplinas de Gestão
Financeira, implicam em pagamento à parte, com exceção de Projeto Integrador. Na
prática são pagas apenas duas disciplinas adicionais.
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Benefícios da Dupla Diplomação:
i.

Redução considerável no tempo para o aluno

de contábeis obter a

diplomação em Gestão Financeira;
ii.

Por consequência, o aluno deve cursar menos disciplinas. Então, o custo
é bem menor que o da matriz anterior.

iii.

Com apenas duas disciplinas presencias cursadas o aluno tem condições
de obter uma nova diplomação, um benefício bastante atraente.

iv.

Além da possibilidade de obtenção do registro profissional de contador o
aluno também poderá obter o registro profissional de administrador.

v.

O Projeto Integrador (espécie de Trabalho de Conclusão de Curso) não é
uma disciplina presencial como as outras.

1.2.1 Matriz Curricular
SEMESTRES

1º

2º

3º

4º

DISCIPLINAS
LÍNGUA PORTUGUESA
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDORES PÚBLICOS E LEGISLAÇÃO CORRELATA
INFORMÁTICA BÁSICA (OPTATIVA)
RACIOCÍNIO LÓGICO
LINGUAGEM BRASILEIRA DOS SINAIS (OPTATIVA)
Total 
CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA
MATEMÁTICA
ECONOMIA
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO
FINANÇAS PÚBLICAS
Total 
MATEMÁTICA FINANCEIRA
MERCADO FINANCEIRO
ESTATÍSTICA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA I
TOTAL
ORÇAMENTO EMPRESARIAL
CONTABILIDADE DE CUSTOS
AUDITORIA EMPRESARIAL
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA II
TOTAL 

CH
80
80
80
80
40
40
(-40)
400
80
80
80
80
80
400
80
80
80
80
80
400
80
80
80
80
80
400
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LEGISLAÇÃO SOCIETARIA E COMERCIAL
INGLÊS INSTRUMENTAL
INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
5º
LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA
ANÁLISE DE CUSTOS
CONTABILIDADE COMERCIAL
TOTAL 
CONTABILIDADE PÚBLICA
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE
6º
TEORIA DA CONTABILIDADE
FINANÇAS CORPORATIVAS
INTRODUÇÃO À ATUÁRIA
TOTAL 
CONTABILIDADE FISCAL E TRIBUTÁRIA
CONTABILIDADE AVANÇADA
AUDITORIA GOVERNAMENTAL
7º
PERÍCIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE INTERNACIONAL
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
TOTAL 
CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
TÓPICOS ESPECIAIS
8º
LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS
CONTABILIDADE DAS INTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR
TOTAL 
TOTAL DAS DISCIPLINAS DE SALA DE AULA / SUPERVISIONADAS
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO

40
40
80
80
80
80
400
80
40
40
80
80
80
400
80
80
80
80
80
150
550
80
80
80
80
320
3.270
160
3.430

2. Habilidades esperadas do profissional contábil
As habilidades requeridas atualmente do profissional contábil, diferentemente
do passado, priorizam a visão estratégica e o entendimento da lógica de mercado de cada
empresa. O fato de apenas repassar informações básicas aos empresários certamente irá
perder espaço, pois as demandas, sobretudo dos processos de informatização e convergência
às normas internacionais têm ganhado espaço. Sob esse foco, entende-se que com maior
nível de exigência do mercado é possível conceber a ideia de que as remunerações tendam a
subir. Algumas pesquisas de empresas de recrutamento têm mostrado melhora da
remuneração do profissional contábil. Segundo pesquisa da consultoria Robert Half,
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divulgada em julho (2014), 96% das companhias brasileiras admitem que os profissionais
de contabilidade se tornaram peças centrais na tomada de decisões.
Para atender às necessidades de formação do profissional contábil, a Faculdade
Processus visa instigar os discentes a desenvolver habilidades atreladas à capacidade crítica,
além de outras atividades que promovam a capacidade de leitura sobre o ambiente acadêmico
que cerca o aluno. Por consequência, e não menos importante, o curso também busca
desenvolver um conjunto de habilidades e de conhecimentos específicos para nortear o
exercício da profissão contábil, claro, em consonância com o processo de convergência às
normas internacionais de contabilidade para o setor público e privado.

6

