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Áreas de Atuação
O egresso em Ciências Contábeis poderá atuar como contador, auditor e perito contábil. A
partir dos dados da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) de 2002, disponibilizados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, identificaram-se os seguintes cargos:
Controller (contador)
Gerente de contabilidade
Administrador de contadorias e registros fiscais
Analista: contábil; de balanço; de contabilidade; de contas; de custos
Assistente de: contabilidade industrial; contador de custos;
contadoria fiscal; controladoria
Contador judicial
Coordenador de contabilidade
Supervisor de contabilidade
Inspetor de agência bancária
Auditor: contábil; de contabilidade e orçamento; externo (contadores e afins); financeiro;
fiscal (em contabilidade); independente (contadores e afins); interno (contadores e afins)
Inspetor de auditoria
Perito: assistente (contador); contador; de balanço; judicial contábil; liquidador (contador).

Além disso, pode atuar como:

Diretor Financeiro
Administrador de fundos e carteiras de investimento
Analista de: câmbio; cobrança (instituições financeiras); crédito (instituições financeiras);
crédito rural; leasing; produtos bancários; financeiro (instituições financeiras); planejamento financeiro
Auditores fiscais: da Receita Rederal; da Previdência Social; do trabalho
Fiscais de tributos estaduais e municipais.

Áreas de Atuação
A complexidade das tarefas envolvidas nessa variedade de ocupações exige o desenvolvimento de uma série de competências, fundamentais para o seu pleno exercício. O curso a
Distância em Ciências Contábeis da PUC Minas, está direcionado para o desenvolvimento
vinte competências, descritas a seguir, a partir do rol das habilidades constantes na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO/MTE, 2002), na Resolução 10 CNE/CES (2004), e nas
Diretrizes do Enade (2012).
1. Compreender questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, em âmbito
nacional e internacional, e nos diferentes modelos de organização;
2. Dominar o processo de identificação, reconhecimento, mensuração e evidenciação inerentes à contabilidade;
3. Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis;
4. Interpretar e aplicar a normatização inerente à contabilidade;
5. Aplicar o conhecimento jurídico à prática organizacional;
6. Utilizar raciocínio lógico, crítico e analítico, estabelecendo relações causais e formais entre os fenômenos, na solução de questões em diferentes cenários;
7. Gerenciar informações e dados encontrados no mundo do trabalho e na vida cotidiana,
visando o desenvolvimento organizacional;
8. Atuar no planejamento e acompanhamento estratégico, operacional e financeiro, auxiliando a organização no alcance de seus objetivos;
9. Quantificar informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem o gerenciamento, os controles e a prestação de contas da gestão organizacional;
10. Operar com valores presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos, contábeis e de controle;

1. Exercer atividades de consultoria, auditoria e perícia específicas da prática contábil com
visão sistêmica e interdisciplinar;
2. Apresentar visão humanística e global que habilite a compreensão do meio social, político,
econômico e cultural inserido e sua interface com o mercado;
3. Introduzir modificações no processo de trabalho, atuar preventivamente, definir novos procedimentos;
4. Demonstrar boa articulação ao comunicar ideias por escrito e verbalmente com pessoas
ou grupos;
5. Articular bem no trabalho em equipes multidisciplinares para a captação de insumos
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis,
com reconhecido nível de precisão;
6. Elaborar e transmitir informação, pareceres e relatórios, tanto para usuários internos à empresa como para auditores externos, fornecedores, mercado de capital, instituições financeiras e esferas governamentais;
7. Participar na realização de acordos e negociações com instituições financeiras, órgãos governamentais, fornecedores, acionistas, clientes e empregados; buscando atender aos interesses da empresa;
8. Analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando
capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais da tecnologia da informação;
9. Compreender o contexto em que se insere como pessoa e cidadão, suas responsabilidades
sociais e éticas na construção do futuro da sociedade;
10. Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais.

Partindo dessas competências, cada disciplina do curso é pensada para desenvolver habilidades, aplicadas às unidades curriculares; de forma a capacitar o egresso do Curso de
Ciências Contábeis para atuar profissionalmente como agente econômico responsável
pela prestação de contas de sua gestão perante a sociedade na qual está inserido (accountability), exercendo com ética e proficiência as atribuições que lhe são prescritas,
por meio da legislação específica.
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