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“

Esta é uma grande conquista e um diferencial do
Curso de Contábeis, pois o Radar Contábil é um
dos melhores sistemas que atendem a profissão
contábil.
Abiderman Lima de Moura
Coordenador do Curso de Contabilidade

O ERP Radar Empresarial foi implantado nos Laboratórios de
Informá ca da Unifacs Campus FSA com ﬁns educacionais para
atender especiﬁcamente aos alunos do Curso de Contábeis.
A parceria ﬁrmada entre WK Sistemas, Admso e Unifacs fornece
aos estudantes da Unifacs Campus FSA um dos melhores sistemas
relacionados a proﬁssão contábil.
A WK Sistemas, desenvolvedora de Soluções ERP e líder na área de
sistemas contábeis e ﬁscais, com mais de 30 anos de atuação,
lançou em 1991 a Parceria Acadêmica, uma inicia va que
disponibiliza a cessão de cópias gratuitas do ERP Radar Empresarial
para ins tuições de ensino. O programa já beneﬁciou mais de 1.000
cursos de ciências contábeis e administração de ins tuições em
todo o Brasil, sendo usado por cerca de 200 mil alunos.
O Radar Contábil foi especialmente desenvolvido para revolucionar
o planejamento e gerenciamento dos processos contábeis das
empresas. Trata‐se de um sistema moderno e adequado para a nova
realidade do cenário empresarial, onde a informação rápida e
precisa é o grande diferencial para uma boa administração, num
mercado cada vez mais compe vo.

”
Além disto, esta parceria visa contribuir para o entendimento da
cultura organizacional, suas ro nas e interação com a contabilidade.
Mais ainda, serve de instrumento necessário para que as
universidades possam oferecer aos seus estudantes um sistema que
contribua com o conhecimento relacionado às prá cas empresariais.
O uso do Radar Contábil ocorre sem nenhum custo adicional para a
Unifacs, que ainda poderá contar com todo o apoio da WK
Sistemas/Admso no que se refere a manutenção/atualização do
so ware e treinamento dos professores.
"Esta é uma grande conquista e um diferencial do Curso de
Contábeis, pois o Radar Contábil é um dos melhores sistemas que
atendem a profissão contábil", comenta o Prof. Abiderman Lima de
Moura, Coordenador do Curso de Contabilidade da Unifacs Campus
FSA.

Esta interação entre a WK Sistemas e a Unifacs, através do canal
Admso , demonstra a responsabilidade de ambos com a formação
do proﬁssional contábil. Esta parceria é de fundamental importância
uma vez que contribui para a melhor formação dos estudantes,
proporcionando uma relação entre a teoria e a prá ca.
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