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“

Nossos alunos não ficam apenas na teoria, pois a
solução Radar Empresarial proporciona a todos a
convivência com um sistema de gestão que está
no mercado há mais de 30 anos.
Marcelo Nunes
Diretor

A Faculdade São Francisco de Assis, fundada em 2003, é mantida
pela Unifin (União das Faculdades Integradas de Negócios). A Unifin
utiliza O ERP Radar Empresarial para os cursos de Ciências
Contábeis e Administração, onde os sistemas são abordados em
quatro etapas:
1. Preparação e inclusão dos documentos no Radar Contábil;
2. Extração dos dados contábeis como balancete, razão, diário e
demais demonstrativos;
3. Inclusão dos lançamentos no MTFiscal como, por exemplo,
notas de entradas e saídas. Neste momento, o aluno tem o
contato direto com a realidade, verificando os lançamentos
com todas as suas variáveis, apurando os impostos diretos e
indiretos, e assim por diante;
4. Integração dos dados fiscais com os órgãos públicos como
Sintegra, SPED, DIPJ, DIRF, entre outros.
"Nossos alunos não ficam apenas na teoria, pois a solução Radar
Empresarial proporciona a todos a convivência com um sistema de
gestão que está no mercado há 25 anos. Trata‐se de um sistema
sólido, seguro, confiável e, principalmente, de fácil uso para o
usuário finaL."
Marcelo Nunes | Diretor
JOGOS EMPRESARIAIS
A Unifin realiza em sua semana acadêmica os Jogos Empresariais.
Estes jogos acontecem em tempo real e estão estruturados a partir
da proposta pedagógica dos cursos. Professores, coordenadores de
curso, direção, alunos, entre outros interessados participaram das

”
atividades. Cada edição dos jogos empresariais permite a relação
direta e prática em uma visão sistêmica de mercado, sendo uma
atividade complementar às aulas.
"Os jogos empresariais são uma tradição na Unifin, pois esta prática
envolve centenas de pessoas entre alunos, professores e
funcionários. A integração entre as equipes é muito grande. Além
dos alunos poderem vivenciar as rotinas administrativas e contábeis,
também ocorre a troca de informações entre todos os
participantes."
A apuração do vencedor acontece através da solução Radar
Empresarial, uma vez que os alunos utilizam os sistemas para lançar
as notas fiscais de compra e venda e, depois disto, verificam os
resultados na contabilidade. Os alunos também criam relatórios
gerenciais para demonstrar os seus resultados. Todas estas práticas
são viabilizadas pela utilização da solução Radar Empresarial nos
laboratórios de informática da Unifin. Além do aprendizado prático,
os vencedores levam prêmios como jantares, viagens, entre outros.
Além dos Jogos Empresariais, a Unifin também possui uma empresa
que permite aos alunos fazerem o estágio supervisionado
obrigatório. Nesta empresa é utilizada a solução Radar Empresarial.
"Como os alunos trabalham com os sistemas em sala de aula, no
estágio torna‐se ainda mais fácil utilizá‐los. Nossos alunos saem
prontos para o mercado de trabalho."
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