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Público-alvo indireto

Objetivo geral

Público-alvo direto

Profissionais da Contabilidade Micro e Pequenas Empresas (MPEs) 

Disponibilizar aos Profissionais da Contabilidade meios para 

atualização e aquisição de novos conhecimentos e competências, 

focados na gestão e tecnologia, de modo a torná-los assessores 

combatentes da mortalidade das Micro e Pequenas Empresas 

(MPEs) no Brasil e agentes de proteção da sociedade.

escopo da parceria
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Instrumento

Operação

apoio

participantes

CFC e Sebrae NA.

Termo de Cooperação Técnica/Plano de Trabalho

Comitê Gestor – Representantes do CFC/Sebrae NA 

Sistema CFC/CRCs e Sebrae

escopo da parceria

pepc 

O Programa de Educação Profissional Continuada do Conselho

Federal de Contabilidade (PEPC-CFC) visa atualizar e expandir os

conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as 

habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento

social, moral e ético dos profissionais da contabilidade. 
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atuação
do profissional
da contabilidade

CONSULTOR

CURSOS RÁPIDOS

CURSOS DE LONGA DURAÇÃO

INSTRUTOR

SERVIÇOS
COMISSIONADOS

curso | contador parceiro: construindo o sucesso

4 Blocos
13 módulos

TRILHA DE ESTUDOS AUTO-ESTUDO CERTIFICAÇÃO PEPC
Ao final de cada bloco. Educação Continuada

pontos
para pepc

Ao final de cada bloco poderá ocorrer um encontro 

presencial de cada turma, chamado de Master Class, 

com o objetivo de estimular um ambiente cooperativo 

entre os profissionais e a criação de uma rede local de 

suporte e consultoria para os pequenos negócios. A 

participação nesse encontro presencial será opcional.
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curso | contador parceiro: construindo o sucesso

curso | contador parceiro: construindo o 
sucesso
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ccurso | contador parceiro: construindo o 
sucesso

curso | contador parceiro: construindo o 
sucesso
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up digital para profissionais da contabilidade

n.º de turmas n.º de encontros

Objetivo geral

Projeto piloto

80  vagas 10 turmas 10 encontros 

Trata-se de uma mentoria/consultoria que será disponibilizada 

para os profissionais da contabilidade interessados em 

impulsionar os resultados de seus negócios. O piloto será 

realizado com 80 profissionais, distribuídos em 10 turmas, 

que manifestaram interesse no ambiente do contador parceiro.

O curso será liberado mediante

inscrição dos interessados. Acesse ao menu  

¨Curso EAD¨ e comece já o módulo I, do Bloco I.

COMO PARTICIPAR??

ACESSE JÁ:

www.sebrae.com.br/contadorparceiro



27/04/2021

7

Metas 2021 a 2023

meta 1 meta 2 meta 3

Qualificar

100.000 
profissionais da contabilidade em temas

de gestão, empreendedorismo e inovação

até abril de 2023;

Habilitar

20.000 
profissionais da contabilidade

para atuar na rede de atendimento

do Sebrae até abril de 2023;

Atender

550.000 
pequenos negócios, por meio

dos profissionais contabilidade, 

até abril de 2023.

CURSO VIRTUAL E GRATUITO
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oBRIGADA!!

CT. Maria Dorgivânia Barbará
Coordenadora do Comitê Gestor do Programa

Contador Parceiro: construindo o sucesso

23/04/21


