Ciências Contábeis

Você conhece o curso de Ciências Contábeis do Ibmec?
O curso incorpora um conjunto de disciplinas e atividades para preparar o profissional para atuar
em funções de executivo financeiro dentro das organizações. Um contador que compreende
claramente o mercado e está apto a recomendar ações que melhorem os resultados da
companhia e indicar outras opções de negócios.
A formação é totalmente elaborada com base na nova norma contábil privilegiando a
construção de conhecimentos sólidos sobre as normas internacionais (IFRS), gestão financeira e
controle gerencial. Disciplinas de economia, finanças e gestão formam uma sólida base teórica
que se integra à prática em softwares e habilita o aluno ao gerenciamento nas áreas de finanças
corporativas, planejamento tributário, gestão de negócios e sistema de informações.
O Ibmec oferece um ensino de excelência voltado à prática. A partir de um corpo docente
composto por professores que são destaques em suas áreas de atuação, estrutura de alto
padrão, experiências internacionais, atividades suplementares como as empresas juniores e
apoio acadêmico e profissional, formamos protagonistas capazes de enfrentar os desafios de
um mercado globalizado e com visão empreendedora.

Início das aulas: Fevereiro/2022

Duração do Curso:

Unidades e Turnos:

8 semestres

Belo Horizonte, Centro e Brasília (noturno).

Diferenciais













Nota máxima no MEC;
Curso criado com conceito arrojado, dentro das normas internacionais;
Ibmec RJ - Reconhecido pelo CIMA (Chartered Institute of Management Accountants);
Ibmec RJ - Primeiro curso reconhecido pelo CFA no Brasil;
100% dos alunos no 8º período o já estão com o registro no conselho CFC;
Corpo docente qualificado;
Proximidade com o mercado de trabalho;
Hubs de empreendedorismo;
Infraestrutura de ponta;
Centro de Empreendedorismo e Inovação;
Orientação em carreiras;
Intercâmbio nacional: programa exclusivo para alunos de graduação do Ibmec que
planejam realizar parte de seu curso em uma outra unidade da instituição no Brasil,
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cursando disciplinas de sua grade curricular ou disciplinas eletivas em caráter de
intercâmbio.
Abrangência internacional: entre as experiências que o Ibmec oferece aos seus alunos
está a chance de viver e conhecer novos países e culturas. Isso possibilita que eles
ampliem seus conhecimentos e se adaptem a ambientes multiculturais, tornando-se
cidadãos globais.

Ramos de atuação
O profissional desta área é responsável por compartilhar com os demais dirigentes das
empresas dados indispensáveis para tomadas de decisões estratégicas, como metas de
crescimento e aplicação de investimentos.
Carreira acadêmica:



Docente;
Pesquisador.

Carreira pública:







Contabilidade pública;
Governos Estaduais;
Ministério Público;
Perito Contábil;
Prefeituras;
Tribunal Regional do Trabalho.

Carreira privada:




Auditoria;
Bancos;
Consultor;

Para inscrições acesse: ibmec.br





Empresas nacionais e
multinacionais;
Indústrias;
Seguros.

Cargos relacionados:










Analista Financeiro;
Analista Tributário;
Auditor Fiscal;
Consultor Financeiro;
Controlador de Custos;
Especialista Financeiro;
Gerente de Compliance e Riscos;
Gerente de Tesouraria;
Supervisor de Custos.

