
 Quando se fala da profissão de Contador, 
algumas pessoas, por desconhecimento do contexto 
histórico, fazem referência pouco lisonjeira àquela figura 
conhecida como “guarda-livros”, como sendo um senhor 
quieto e com muitos papéis a sua volta, zeloso na guarda 
de livros, documentos e também possuidor de bela 
caligrafia e, no mínimo, o domínio de mais de um idioma! 
Por mais que a profissão se desenvolveu por conta dos 
avanços sociais, econômicos, financeiros e tecnológicos 
é incorreto atribuir demérito a um passado respeitável 
que trouxe a profissão ao presente. Certamente que, na 
contemporaneidade, o desenvolvimento socioeconômico 
oferece um panorama altamente atraente à profissão e, 
nesse sentido, os Contadores tornaram-se imprescindíveis 
para o planejamento e controle das organizações, por 
meio da geração de informações econômico-financeiras 
e, consequente, evidenciação da situação patrimonial.

 Os Contadores são profissionais qualificados 
que se valem de sofisticados sistemas de informações, 
específicos e gerenciais, os quais oportunizam tomada de 
decisão. Exercem suas atividades em inúmeros espaços, 
como na área privada e área pública, desempenhando 
funções de gestor, financeiro, assessor, consultor, perito, 
auditor, fiscal de tributos, controller, analista, docente 
do ensino superior, pesquisador, contadoria pública e, 
ainda, como empresário de prestação de serviços de 
contabilidade. O universo do exercício profissional é vasto, 
abrangendo empresas comerciais, industriais, prestadoras 
de serviços, área governamental federal, estadual e 
municipal, e não governamental (partidos políticos, ONGs, 
fundações, institutos, associações, sindicatos, pessoas 
físicas, agremiações esportivas), entre outras.

 Vislumbrando as possibilidades que a formação 
superior em Contabilidade poderia contribuir para atender 
as demandas dos diversos segmentos econômicos de 
Criciúma e região, a Fundação Educacional de Criciúma 
(FUCRI), em 1975, passou a ofertar o Curso de Ciências 
Contábeis. Desse modo, após 42 anos de existência e 
formando 2.762 profissionais, oferece à sociedade um 
Curso comprometido com a formação de bacharéis 
que primam pela responsabilidade técnica e social, e 
em função disso foi reconhecido por sua excelência, 
recebendo o conceito máximo do Ministério da Educação 
(MEC), após avaliação in loco das condições de oferta 
(organização didático-pedagógica, corpo docente e 
infraestrutura). 

 No curso de Ciências Contábeis da Unesc você 
terá a sua disposição metodologias de ensino inovadoras 
e interdisciplinares, que integram aspectos teóricos e 
práticos necessários a profissão de Contador, dispondo 
o Curso de moderno Centro de Práticas Contábeis com 
108 computadores (um para cada aluno) e softwares 
profissionais específicos de contabilidade, onde vivencia-
se atividades práticas da área. 

 Essas são algumas razões para nos orgulharmos 
de poder contribuir para comemorar em 22 de setembro 
o Dia do Contador e engrandecer a profissão que é uma 
das quatro mais procuradas no mundo.
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