Anais IX Seminário de Iniciação Científica Curso de Ciências Contábeis da FSG

APRESENTAÇÃO

A atuação profissional do Contador mudou radicalmente nos últimos anos, seja pela
entrada em vigor de novas leis ou acordos internacionais que colocam o Brasil como
signatário das normas internacionais de contabilidade. Essas mudanças interferem diretamente
na forma de fazer contabilidade, pois hoje a essência deve prevalecer sobre a forma. O ensino
superior não pode ficar alheio a essas transformações, pois o perfil do egresso dos cursos de
contabilidade precisam atender essas demandas profissionais, sociais e éticas.
O Curso de Ciências Contábeis da FSG atento às novas habilidades e competências
requeridas do contador trabalha sistematicamente com seus acadêmicos a tríade açãoreflexão-ação, buscando formar profissionais cidadãos com visão gerencial, capazes de
desenvolver ações compatíveis com a evolução da Contabilidade, propiciando apoio à Alta
Administração na gestão factual dos negócios; capacitando-os para o desenvolvimento de uma
visão crítica e questionadora da sociedade e da profissão e tornando-os aptos às tomadas de
decisão em nível estratégico e tático que tragam soluções e melhorias para o aprimoramento
da sociedade e das organizações.
O Seminário de Iniciação Científica do Curso de Ciências Contábeis da FSG tornou-se
elemento de vanguarda na transformação do conhecimento técnico em conhecimento
científico, revelando a maturidade e a excelente qualidade da produção acadêmica dos nossos
alunos e professores. A IX edição do seminário materializa, com grande riqueza de detalhes, a
evolução do curso na busca de uma formação acadêmica onde o aluno é sujeito ativo do seu
aprendizado e encontra na pesquisa científica os sólidos alicerces para a sua formação éticoprofissional.
O leitor encontrará nesta edição 8 (oito) Artigos de Atividades Práticas
Supervisionadas, 18 (dezoito) Resumos Expandidos e 26 (vinte e seis) Artigos referentes a
Trabalhos de Conclusão de Curso. Desejamos um bom proveito para todos.
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