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ESTÁGIO SUPERVISIONADO
INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado tem por objetivo preparar os acadêmicos no desenvolvimento de práticas cotidianas
de iniciação e contabilização de uma empresa. Visa também oferecer práticas em laboratório utilizando sistema
contábil, para realização e desenvolvimento da escrituração contábil.
Esse método de ensino proporciona aos acadêmicos de ciências contábeis conhecimento teórico e prático aos
setores de Departamento Pessoal, Departamento Fiscal e Departamento Contábil no qual os contadores tem
acesso.

CONCLUSÃO
O estágio supervisionado atribui o conhecimento
teórico e principalmente prático aos acadêmicos nos
setores de Departamento Pessoal, Fiscal e
Contábil.
Fig. 1: Estágio Supervisionado 

DESENVOLVIMENTO
Essa metodologia de ensino tem por finalidade,
demonstrar a importância do contador na sociedade e
a forma de se exercer uma trabalho bem feito e de
qualidade a seus clientes, também busca incentivar os
estudantes no acompanhamento do funcionamento de
uma empresa, possibilitando a oportunidade de
melhorar conhecimento teórico e prático assimilados
no decorrer do curso. Oportuniza também o
conhecimento desde a constituição das empresas até
o desenvolvimento de lançamentos contábeis no
sistema, conforme desenvolvido manualmente em sala
de aula.
Conclui-se portanto, que o estágio supervisionado tem
importante papel na formação e desenvolvimento deFonte: Adaptado pelos autores (2016)
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importante papel na formação e desenvolvimento de
habilidades dos futuros contadores.Departamento Pessoal: É o setor responsável por

tutelar, organizar e administrar toda rotina do
colaborador, desde sua admissão, até sua
demissão dentro da entidade.
Departamento Fiscal: É responsável por realizar,
todas as atividades referente à escritura fiscal.
Devendo cumprir as obrigações pertinentes ao seu
setor, e oferecer todo o suporte que o cliente
necessitar.
Departamento Contábil: É responsável por gerar
informações, dados e planilhas aos clientes, visa
auxiliar o mesmo na tomada de decisão e
demonstra a situação financeira real para o
empresário.

Fonte: Adaptado pelos autores (2016)
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