
 

Missão Institucional: 
Ser uma Faculdade Inclusiva, comprometida com a Formação Científica, Cidadã e Ética 

 

 

 

 

 

PERFIL DO EGRESSO (GRADUADO) EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA AJES 

 

O perfil desejado do egresso do Curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis foi concebido a partir dos ditames da RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 

16 DE DEZEMBRO DE 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, Bacharelado, e também das 

orientações definidas pelo PDI que estabelecem a formação do profissional 

capacitado, tendo em vista as peculiaridades da contemporaneidade, o mercado 

de trabalho e as mudanças socioeconômicas e tecnológicas. O Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis da AJES, modalidade EaD, se destina a 

formar profissionais com visão sistêmica, analítica e crítica dos processos 

organizacionais, para contribuir com a saúde financeira e econômica das 

organizações. 

O aluno egresso do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade AJES terá 

uma visão dinâmica na área de Negócios, capaz de trazer soluções inovadoras, 

sustentáveis, éticas e legais. O Profissional Contábil estará preparado para 

empreender e gerir o seu próprio negócio, assim como atuar de forma técnica ou 

científica tanto na área pública quanto na área privada. O profissional deverá ser 

capaz de compreender a sua realidade local, porém, estar preparado para 

desafios em níveis nacional e internacional.  

O Bacharel em Ciências Contábeis deve apresentar habilidades para 

Gestão, estar apto e aberto para a formação continuada e imerso no atual 

contexto tecnológico, necessário para a moderna execução das práticas 

contábeis. Deverá ter pleno conhecimento sobre a ética que rege a profissão, 

aptidão pessoal que lhe permita analisar, compreender e demonstrar o que se 

apresenta por trás dos valores contabilizados. Deverá, ainda, possuir uma 

combinação de aptidões pessoais, tais como: habilidade numérica, raciocínio 

lógico e capacidade de memorização.  
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O Bacharel em Ciências Contábeis deverá caracterizar-se como um 

profissional crítico, ético, lúcido e solidamente capacitado para planejar, 

organizar, liderar e dirigir as atividades de controle e gerenciamento contábil nas 

empresas, com uma visão ao mesmo tempo holística e estrutural, sem perder de 

vista as particularidades regionais. 

O conhecimento regional possibilitará ao profissional contábil contribuir 

para o desenvolvimento do ambiente em que vive e atua. No entanto, para 

atender às necessidades locais/regionais é necessário que a formação propicie 

o conhecimento macro, a partir do que será possível o redirecionamento 

necessário. 

O que se propõe, portanto, é que o profissional contábil formado pela 

Faculdade Noroeste do Mato Grosso – AJES tenha consciência de sua 

importância no cenário dos Negócios, e que, através do conhecimento 

interdisciplinar e multidisciplinar, seja capaz de adquirir qualidades que o 

mercado exige, pautando suas ações em sólidos conhecimentos técnico-

científicos, na ética e na responsabilidade social, buscando especializar-se 

constantemente, a fim de manter-se atualizado e competitivo. 

 

 


