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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar a congruência entre os conteúdos
mínimos cobrados no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade CFC e aqueles ministrados no Curso de Graduação em Ciências Contábeis do
Centro Universitário da Cidade - UniverCidade. Para a obtenção dos dados foram
utilizados questionários distintos, aplicados a alunos e professores, e lista de
verificação preenchida por especialistas. Para a análise dos resultados obtidos nas
questões fechadas dos instrumentos utilizou-se Estatística Descritiva, que envolveu
a elaboração de gráficos e tabelas. No que diz respeito às questões abertas,
realizou-se análise qualitativa com base nas categorias evidenciadas nas falas dos
respondentes. Os resultados do estudo indicaram que os conteúdos programáticos
de algumas disciplinas ofertadas no Curso de Ciências Contábeis apresentavam
congruência parcial com os conteúdos especificados em cinco áreas contempladas
no Edital do CFC. Nesse sentido, os especialistas enfatizaram a necessidade de
reformulações nas disciplinas Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos,
Contabilidade Governamental, Matemática Aplicada, Matemática Financeira e
Auditoria. No estudo são feitas recomendações no sentido de aprimorar a qualidade
do Curso de Ciências Contábeis, o que pode acarretar em melhoria na formação de
seus alunos e um melhor desempenho destes no Exame de Suficiência.
Palavras-chave: Avaliação. Congruência de Conteúdos. Curso de Ciências
Contábeis. Exame de Suficiência. Conselho Federal de Contabilidade. Centro
Universitário da Cidade.

ABSTRACT
The present study had the purpose to evaluate the congruence between the
minimum contents charged in Sufficiency Exam of the Federal Accounting Council FAC and those taught in the undergraduate course in Accounting Sciences of the
University Center of the City - UniverCidade. To obtain data, were used different
questionnaires, applied to students and professors, and checklist filled by experts. To
analyze the results obtained in closed questions of the instruments it was used
descriptive statistics, which involved the preparation of graphs and tables. With
regard to open questions, a qualitative analysis was performed based on the
categories highlighted in the speeches of respondents. The study results indicated
that the programmatic content of some subjects offered in the Accounting Sciences
Course had partial congruence with the content specified in five areas included in the
Edictal of FAC. In this sense, the experts emphasized the need to reformulate the
subjects General Accounting, Cost Accounting, Governmental Accounting, Applied
Mathematics, Mathematical Finance and Audit. In the study recommendations are
made in order to improve the quality of the Accounting Course, which can result in
improvement in the formation of their students and better performance of those in
Sufficiency Exam.
Keywords: Evaluation. Congruence of Contents. Accounting Sciences Course.
Sufficiency Exam. Federal Accounting Council. University Center of the City.
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1 INTRODUÇÃO
A Contabilidade, no Brasil, tem todas as condições para, entre as mais
avançadas do mundo, formar bons profissionais, faltando um maior investimento na
área educacional e de pesquisa (IUDÍCIBUS; MARION; FARIA 2009, p. 17).
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), criado em 27 de maio de 1946
por meio do Decreto-Lei nº 9.295/1946, tem por função:

[...] orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil,
por intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade. Para por
em prática suas atividades, os Conselhos Regionais contratam
fiscais, por meio de seleção pública, para serem servidores com
atribuições específicas de fiscalização do exercício da profissão de
contabilista. O fiscal é um contabilista e, portanto, deve respeitar os
preceitos da legislação da profissão contábil. (BRASIL, 1946).

De acordo com o Decreto-Lei nº 9.295/46 (BRASIL, 1946): “Para exercer a
profissão de Contabilista, o profissional depende de deferimento do Registro
profissional pelo Conselho Regional de Contabilidade”. Conforme disposto na
Resolução CFC nº 825/98 (CONSELHO FEDERAL..., 1998): “A concessão do
registro profissional, por sua vez, depende do exame de suficiência profissional, que
é de competência do CFC”.
Instituído pela Resolução CFC nº 853/99 (CONSELHO FEDERAL..., 1999):
O Exame de Suficiência será composto de uma prova para os
Técnicos em Contabilidade e uma para os bacharéis em Ciências
Contábeis, a serem aplicadas na mesma data e hora em todo
território nacional, ajustando-se para isso as diferenças de fuso
horário [...].(EXAME... ..., 2007, p. 13).
O candidato será aprovado se obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) de acertos das 50 questões de múltipla escolha. O exame
é aplicado 2 (duas) vezes ao ano, simultaneamente em todo território
nacional, nos meses de março ou abril e setembro ou outubro, em
data e hora a serem fixadas por deliberação do Plenário do Conselho
Federal de Contabilidade, com antecedência mínima de 90 (noventa)
dias. (EXAME..., 2007, p. 14).

A redação da citada Resolução foi alterada pela Resolução CFC nº 933/02,
posteriormente alterada pela Resolução CFC n º 994/04.
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As dez primeiras edições do Exame de Suficiência ocorreram entre
os anos de 2000 e 2004, mas em função de medida legal, o mesmo
foi suspenso em março de 2005. No referido período observou-se um
total de 150.314 inscritos, entre bacharéis e técnicos em
contabilidade. O percentual de aprovação dos bacharéis situou-se
entre 47% a 70%, exceto no primeiro exame, quando foram
aprovados 83,5% dos candidatos inscritos. (HISTÓRICO..., 2010, p.
13).

No ano de 2006, os estudantes dos períodos inicial e final do Curso de
Contabilidade passaram a ser avaliados por meio do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade).
Neste exame, 40 mil estudantes do curso de Ciências Contábeis, de
772 Instituições do Ensino Superior, foram avaliados. A sua
aplicação foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, órgão do Ministério da Educação
(GIROTTO, 2007, p. 13).

Todos os participantes do Enade 2006 fizeram a mesma prova, no que se
refere aos conteúdos de Formação Geral. A média global para os estudantes de
todas as áreas, em uma escala de 0 a 100, foi 45,4, enquanto a da área de Ciências
Contábeis foi 44,1. No entanto, nos conteúdos de Formação Específica, a média das
15 áreas avaliadas foi 36,4, ao passo que a média dos estudantes do Curso de
Ciências Contábeis foi 25,1 tendo sido a mais baixa (EXAME, 2007).
Conforme

José

Martonio,

atual

vice-presidente

de

Desenvolvimento

Profissional do Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em entrevista concedida
à Revista Brasileira de Contabilidade:
Os resultados não foram os melhores, se compararmos com as
demais áreas do conhecimento. No entanto, temos que levar em
consideração vários fatores que certamente impactaram nesses
resultados, tais como; maioria no curso noturno; a constatação de
que a maioria dos estudantes de Ciências contábeis trabalham
durante o dia; a abertura desenfreada de cursos, sem a devida
qualificação dos professores. (MARTONIO, 2007, p. 13).

Nos anos de 2007 e 2008, não houve avaliação dos estudantes do Curso de
Ciências Contábeis por meio do Enade. Em 2009, sem o retorno do exame de
suficiência, os estudantes foram submetidos somente à avaliação do Enade, tendo
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alcançado no conteúdo de Formação Geral média igual a 34,4 (nível Brasil) e 32,9
(nível IES).
Em 2010, com a entrada da Lei nº 12.249 (BRASIL, 2010), o exame de
suficiência passou a ter, finalmente, previsão legal através da nova redação
conferida à alínea f do art. 6º e do art. 12 do Decreto-lei 9.295/46, os quais passam a
dissertar sobre as atribuições do CFC:
Art.6 [...]. f) regular acerca dos princípios contábeis, do Exame de
Suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de
educação continuada; e editar Normas Brasileiras de Contabilidade
de natureza técnica e profissional. (BRASIL, 2010).
Art. 12. Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente
poderão exercer a profissão após a regular conclusão do curso de
Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da
Educação, aprovação em Exame de Suficiência e registro no
Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos.
(BRASIL, 2010).

Segundo a Resolução nº 1.301/10 deverão se submeter ao Exame de
Suficiência:
Bacharel em Ciências Contábeis e Técnico em Contabilidade;
portador de registro provisório vencido; profissional com registro
baixado há mais de dois anos, com o prazo sendo contado a partir da
data de concessão da baixa; e técnico em contabilidade que mudar
de categoria para contador. A aplicação do exame de suficiência
poderá ser realizada por instituição contratada pelo CFC, e os CRCs
também poderão colaborar na elaboração do exame. (HISTÓRICO...,
2010, p. 12).

Conforme estabelecido pela Lei nº 12.249 (BRASIL, 2010): “A aprovação no
Exame de Suficiência é requisito para a obtenção ou o restabelecimento de registro
profissional em Conselho Regional de Contabilidade”. As normas que regem o
Exame de suficiência estão estabelecidas na Resolução CFC nº 1.373 (CONSELHO
FEDERAL..., 2011) em diferentes artigos:
Art. 3º O Exame será aplicado 2 (duas) vezes ao ano, em todo o
território nacional, sendo uma edição a cada semestre, em data e
hora a serem fixadas em edital, por deliberação do Plenário do
Conselho Federal de Contabilidade, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias da data da sua realização.
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Art. 6º O Exame de Suficiência será composto de uma prova para os
Técnicos em Contabilidade e uma para os Bacharéis em Ciências
Contábeis, obedecidas às seguintes condições e áreas de
conhecimentos:
[...] Para bacharéis em Ciências Contábeis: Contabilidade Geral;
Contabilidade de Custos; Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
Contabilidade Gerencial; Noções de Direito; Matemática Financeira e
Estatística; Teoria da Contabilidade; Legislação e Ética Profissional;
Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade;
Auditoria Contábil; Perícia Contábil; Controladoria; e Língua
Portuguesa Aplicada.
Art. 8º Para a realização do Exame, o Conselho Federal de
Contabilidade constituirá uma Comissão de Acompanhamento do
Exame.
§ 1º A Comissão de Acompanhamento do Exame será formada por,
no máximo, 6 (seis) conselheiros do CFC, com mandato de 2 (dois)
anos, não podendo ultrapassar o término do mandato como
conselheiro, e deve ser presidida pelo(a) vice-presidente de
Desenvolvimento Profissional e Institucional, que acompanhará a
realização do Exame.
Art. 10. O processo de aplicação das provas de Exame de Suficiência
será supervisionado, em âmbito nacional, pela Comissão de
Acompanhamento do Exame.
Art. 12. Ocorrendo a aprovação no Exame de Suficiência, o Conselho
Regional de Contabilidade disponibilizará ao candidato a Certidão de
Aprovação, para ser apresentada quando da solicitação do registro
profissional.
§ 1º O candidato terá o prazo de até 2 (dois) anos, a contar da data
da publicação do resultado oficial do Exame no Diário Oficial da
União (DOU), para requerer, no CRC, o Registro Profissional na
categoria para a qual tenha sido aprovado.
§ 2º Em caso de aprovação no exame, o candidato, a que se refere
este artigo, somente poderá obter registro profissional, provisório ou
definitivo, após atendido todos os requisitos previstos no Art. 12 do
Decreto-lei n.º 9.295/46 e conforme previsto na resolução que
disciplina a matéria, não obstante a exigência contida no parágrafo
único do art. 12 desta norma. (CONSELHO FEDERAL..., 2011).

Após sua regulamentação legal, o Exame de Suficiência para bacharéis em
Ciências Contábeis foi realizado no ano de 2011, com a primeira prova aplicada no
mês de março, a nível Brasil, apresentando um índice de 30,85% de aprovação e,
a segunda prova, no mês de setembro, com índice de 54,18% (GIROTTO, 2011).
Em particular, no Centro Universitário da Cidade, a autora do estudo, que lá
atua há onze anos, lecionando diferente disciplinas teóricas e práticas, tem
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observado que, em geral, os resultados obtidos pelos alunos concluintes do Curso
de Ciências Contábeis da referida IES, no Exame de Suficiência do CFC, estão
abaixo do desejável, como se pode constatar nas tabelas a seguir.
Tabela 1- Resultados do Exame de Suficiência para Bacharel em Ciências Contábeis
2000 a 2004.
Ano
2000/1
2000/2
2001/1
2001/2
2002/1
2002/2
2003/1
2003/2
2004/1
2004/2

Percentual de Aprovados
Brasil
IES
83,5
100,0
60,3
57,1
69,6
70,6
56,1
51,0
54,8
61,4
47,3
45,3
62,9
60,2
47,7
53,7
47,3
33.3
67,8
61,0

Fonte: A autora (2012).

De acordo com a Tabela 1, no período de 2000 a 2004, em que foram
realizadas dez edições do Exame de Suficiência, verifica-se que a nível Brasil o
percentual médio de aprovação foi 70,0%, enquanto que na IES foi de apenas
59,4%. Somente em quatro dessas edições os percentuais na IES foram superiores
aos percentuais nacionais, tendo variado de 33,3% a 100,0%.
Tabela 2 - Comparação entre as médias finais dos Centros Universitários do Rio de Janeiro
que participaram das dez edições do exame de suficiência com a IES.
Instituição de Ensino
Centros Universitários
Centro Universitário da Cidade

Média
Mínima
42,9

Média
Máxima
77,0
59,4

Fonte: A autora (2012).

Nas dez edições do exame de suficiência, além das Faculdades e
Universidades do Estado do Rio de Janeiro, participaram oito Centros Universitários
incluindo o Centro Universitário da Cidade. A Tabela 2 apresenta as médias finais
com apuração mínima e máxima, ficando a IES 16,5 pontos acima da mínima e 17,6
pontos abaixo da máxima.

18

Tabela 3 – Comparação entre as médias do Curso de Ciências Contábeis da IES e do Brasil
em Formação Geral – Concluintes - ENADE/2006 e 2009.
Ano
2006
2009

Percentual de Aprovados
Brasil
IES
44,7
44,2
33,7
39,9

Fonte: A autora (2012).

Nos anos de 2006 e 2009, como já afirmado, a avaliação dos concluintes de
Ciências Contábeis foi feita por meio do ENADE e, tanto a nível Brasil, quanto a
nível da IES, os percentuais de aprovação, no que se refere ao Componente
Formação Geral, foram muito baixos (Tabela 3). A mesma situação ocorreu no caso
do Componente que abrangeu os conteúdos específicos (Tabela 4).
Tabela 4 – Comparação entre as médias do Curso e Ciências Contábeis da IES e do Brasil
em Formação Específica – Concluintes – ENADE/2006 e 2009.
Ano
2006
2009

Percentual de Aprovados
Brasil
IES
30,0
30,1
32,6
32,6

Fonte: A autora (2012).

Os resultados apresentados na Tabela 4 mostram que, em relação aos
Componentes Específicos, os percentuais de aprovação tanto a nível Brasil, quanto
a nível IES, foram semelhantes nos anos de 2006 e 2009, tendo sido inferiores aos
percentuais de aprovação apresentados na Tabela 3.
Tabela 5 – Resultados do Exame de Suficiência para Bacharel em Ciências Contábeis –
2011.
Ano
2011/1
2011/2
MÉDIA

Percentual de Aprovados
Brasil
IES
30,85
38,71
54,18
63,77
42,52
51,24

Fonte: A autora (2012).

O Exame de Suficiência teve duas edições no ano de 2011. Observa-se na
Tabela 5 que, na primeira avaliação, o percentual de aprovados, tanto a nível Brasil,
quanto a nível IES, foi baixo. No entanto, na segunda edição, o percentual na IES
aumentou de 38,71% para 63,77%, o que corresponde a cerca de 25 pontos
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percentuais. Em relação ao percentual médio para o ano de 2011, o desempenho
dos concluintes da IES foi superior ao dos concluintes a nível nacional.

1.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Os baixos resultados alcançados pelos concluintes do Curso de Ciências
Contábeis da IES, de 2000 a 2011, indicaram que, possivelmente, estes ainda não
dominavam os conteúdos e habilidades cobrados no Exame de Suficiência e nas
avaliações feitas via Enade. A situação preocupante constatada pela autora levou-a
a realizar um estudo com o objetivo de avaliar a congruência entre os conteúdos
mínimos cobrados no Exame de Suficiência do CFC e aqueles ministrados no Curso
de Graduação em Ciências Contábeis da UniverCidade, assim como a visão de
docentes e discentes sobre o curso em foco.
Acredita-se que os resultados do presente estudo, pioneiro no referido curso de
graduação, possam contribuir para aprimorar a qualidade do Curso de Ciências
Contábeis, o que pode acarretar em melhoria na formação de seus alunos e um
melhor desempenho destes no Exame de Suficiência, beneficiando toda a
comunidade acadêmica.

1.2 QUESTÕES AVALIATIVAS
O presente estudo pretendeu responder as seguintes questões:
1) Até que ponto os conteúdos das disciplinas da grade curricular do Curso
de Graduação em Ciências Contábeis da IES são congruentes com aqueles
cobrados no Exame de Suficiência?
2) Que fatores podem estar interferindo nos resultados que vêm sendo
alcançados pelos alunos do Curso de Graduação em Ciências Contábeis da IES?
3) Em que medida o currículo do Curso de Graduação em Ciências
Contábeis necessita de reformulações?

2 O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO CENTRO UNIVESITÁRIO DA
CIDADE
2.1 A INSTITUIÇÃO
O Centro Universitário da Cidade obteve seu credenciamento em outubro de
1998, após a fusão e incorporação das Faculdades Brasileiro de Almeida, Centro
Unificado Profissional, Faculdade São Paulo Apóstolo, Faculdade da Lagoa,
Faculdades

Reunidas

Nuno

Lisboa

e

Faculdade

da

Cidade.

É uma instituição de educação superior multicampi estabelecida na cidade do Rio de
Janeiro, com sede na Rua José Bonifácio, nº 140 – Méier. Oferece um total de 48
cursos, dentre os quais 45 são reconhecidos pelo MEC e três autorizados pelo
Conselho Universitário, em processo de reconhecimento. São oferecidos cursos de
graduação, pós-graduação lato sensu, e extensão. O processo de autoavaliação
institucional da UniverCidade ocorre no contexto do Sinaes – Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior. Possui um corpo docente capacitado com regime
de horas variadas (Tabelas 6 e 7).
Tabela 6 – Corpo Docente – IES – 2011.
Especialistas Graduados Mestres Doutores Total
210
82
363
89
744
28%
11%
49%
5%
100%
Fonte: A autora (2012).

Tabela 7 – Corpo Docente Regime de trabalho – IES – 2011.
Horistas
524
71%

Parciais
38
5%

Integrais
182
24%

Totais
744
100%

Fonte: A autora (2012).

A UniverCidade tem dado especial atenção a Inclusão Social aos alunos
portadores de necessidades especiais, tanto no que se refere às condições de
acesso às suas instalações, quanto em relação ao processo de ensinoaprendizagem. As unidades contam com rampas de acesso e banheiros adaptados.
Este sistema garante total fluidez do deslocamento por meio de cadeira de rodas,
permitindo acesso às salas de aula, administração, biblioteca, sanitários com barras
e demais dependências.
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A IES desenvolve, em nível institucional, ações de Responsabilidade Social
voltadas às necessidades da região nas quais está inserida. Esta é uma das formas
que complementam a formação e qualificação da pessoa, possibilitando, como
consequência, a formação do “profissional-cidadão”. O contato do aluno com a
sociedade e a prestação de serviços da Instituição se credenciam, cada vez mais,
como espaços privilegiados de produção do conhecimento significativo para a
superação das desigualdades sociais existentes.
A UniverCidade Editora apoia a publicação dos trabalhos do corpo docente
através das séries “Cadernos” e “Lições”, além de edições especiais, tendo editado
diversos livros em várias áreas do conhecimento oriundos da produção docente.
Quanto às instalações, o Centro Universitário da Cidade conta com ambientes
modernos para todas as unidades, as salas de aula são modernas e padronizadas,
incluindo bibliotecas, que funcionam de forma integrada, oferecendo serviços de
empréstimo domiciliar, empréstimo entre bibliotecas de unidades e de outras
bibliotecas do Rio de Janeiro, periódicos eletrônicos, pesquisas bibliográficas,
buscas na Internet, treinamento de usuários e laboratórios de apoio ao ensino.
A IES optou por substituir os métodos tradicionais do vestibular isolado para
utilizar conceitos básicos de finalidade prática, valorizando e medindo o raciocínio
lógico do candidato, mediante a criação do seu próprio teste seletivo, denominado
Teste de Acesso Direto (TAD), em conformidade com o artigo 44 da Lei n.º 9.394
(BRASIL, 1996).
O TAD caracteriza-se por ser um teste, com questões baseadas em
conhecimentos básicos e na lógica, estando estes itens combinados ao aprendizado
do aluno durante o Ensino Médio. O candidato deve demonstrar autonomia de
julgamento, de ação, de atitudes, de valores e procedimentos diante de situaçõesproblema próximas ao mundo real. As áreas de conhecimento que concorrem com
conteúdos para a elaboração da prova do TAD são: a) Linguagem e Códigos: Língua
Portuguesa, Literatura Brasileira e Língua Estrangeira, b) Ciências e Tecnologia:
Biologia, Física, Química e Matemática, c) Sociedade e Cultura: Geografia e História
e d) Redação (UNIVERCIDADE, 2011, p. 11).
Ficam isentos do TAD os candidatos já portadores de diploma de curso
superior e os que apresentarem média igual ou superior a 50% da nota máxima
atribuível nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, assim como o
ingresso através de transferência externa, no cumprimento da legislação vigente,
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que, após análise da documentação comprobatória (histórico escolar, programa de
disciplinas e outros), são encaminhados pela Instituição de Ensino Superior de
origem. Os cursos são oferecidos nos horários matutino, vespertino e noturno.
A UniverCidade, por meio de uma política de parcerias com outras instituições
de ensino, permitiu o acesso efetivo ao ensino superior de centenas de estudantes,
em diversas localidades da cidade do Rio de Janeiro. A evolução de números de
alunos no período de 1998 a 2011 é apresentada no Gráfico 1.
Gráfico 1 - A evolução de números de alunos período de 1998 a 2011.
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Fonte: UniverCidade (2011).

De acordo com as Diretrizes Institucionais, é considerado aprovado nas
disciplinas o aluno que obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis) nos trabalhos
escolares e alcançar o mínimo de 75% de frequência nas aulas previstas, conforme
reza o Regimento Interno da Instituição de Ensino Superior (IES). Em cada semestre
letivo é prevista a realização de três provas das disciplinas básicas e específicas
com escala de zero(0) a dez(10), do seguinte modo: primeira Avaliação (A1),
segunda Avaliação (A2) e terceira Avaliação (A3). Os alunos estão obrigados a
realizar pelo menos duas avaliações para atingir a média final de aprovação, que é
calculada com base nas duas melhores notas obtidas. Os alunos que faltarem a uma
das avaliações (A1 ou A2) podem obter a média de aprovação na A3. Se desejar
aumentar sua média, mesmo estando aprovado, nas avaliações de A1 e A2, o aluno
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pode realizar a Avaliação de A3. As avaliações são objetivas e/ou discursiva,
trabalhos individuais ou em grupos e pela apresentação do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC).
Para garantir a formação integral do aluno, é exigida a sua participação em
atividades extracurriculares, como estágios extracurriculares, cursos de extensão,
participação em programas de iniciação científica, visitas técnicas e disciplinas
oferecidas em outros cursos do Centro Universitário da Cidade, além da
programação de palestras e/ou seminários, promovidas pela Coordenação de
Extensão da Escola de Negócios, com um total até ao final do curso de 100h.

2.2 O CURSO
O Curso de Graduação em Ciências Contábeis, através do seu currículo
pleno, foi elaborado com a concepção de formar profissionais dotados de
competências e habilidades para a tomada de decisões no âmbito de suas
responsabilidades (SINAES..., 2011, p. 1).
No período de quatro anos, totalizando oito períodos. Após o término do
curso, o discente receberá a titulação de Bacharel em Ciências Contábeis. A área de
conhecimento se aplica a Ciência Social. As unidades da IES que oferecem o curso
são três , Gonçalves Dias, Méier e Madureira.

O objetivo é formar profissionais em Ciências Contábeis que
exerçam com ética e proficiência as atribuições que lhes são
prescritas através de legislação específica, uma vez que a formação
do contador pressupõe o oferecimento de capacitação científica e
instrumental e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma
percepção crítica da realidade. Entende-se, ainda, que o discente
deve ser estimulado a buscar o auto-desenvolvimento, como base de
sua realização pessoal e profissional (SINAES..., 2011, p. 1).

O Núcleo de Práticas e Pesquisas em Gestão é um diferencial para o curso
que tem como sua principal função, preparar o discente no desenvolver das
atividades práticas junto a comunidade acadêmica para que possam ser capacitados
na parte prática das rotinas contábeis, evidenciando a realidade do Mercado de
Trabalho e o envolvimento com Social.
Para

atender

à

Lei

11.638/2007,

o

Curso

de

Contabilidade

vem

constantemente trabalhando para ajustar seu conteúdo programático as normas
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internacionais, introduzindo uma nova cultura aos futuros profissionais da área
dando condições necessárias para atuar nas pequenas ou grandes empresas.
As

mudanças

frequentes

na

legislação

(cívil,

tributária,

trabalhista,

previdenciária, responsabilidade fiscal, ambiental, internacional, etc.) estabelecem
adaptações necessárias ao curso de Ciências Contábeis. O advento da Lei
11.638/2007, que altera dispositivos da Lei 6.404/76, coloca mais um desafio de
aprofundar o estudo das normas internacionais introduzindo uma nova cultura aos
profissionais da área. Tudo isto tem que ser objeto de estudo para definição de um
perfil de curso na área contábil que possa contemplar um projeto pedagógico, com
uma concepção inovadora e integradora da teoria e práticas contábeis, evidenciando
a nova realidade do mercado de trabalho (MULLER E SCHERER, 2009).
A formação acadêmica do curso propõe a distinção em duas fases: a primeira
oferece o instrumental básico para o exercício da Ciência Contábil e prepara o
discente para o mercado de trabalho, contribuindo para sua inserção no mercado,
evidenciando que a contabilidade é a busca do aprender a fazer e provocando a
mudança social na vida do discente, na segunda fase, busca–se motivar o discente
para empreender o conhecimento e desenvolvimento científico da contabilidade, e
firma-se

o

conhecimento

prático

de

contabilidade

através

de

formação

profissionalizante. Assim, nesta fase dois aspectos relevantes ocorrerão de forma
paralela:
a) oferece conhecimentos sobre especificidades da contabilidade
onde o curso apresentará as possibilidades de conhecimento em
diversas áreas, como por exemplo: Controladoria, Auditoria,
Contabilidade Governamental,
Contabilidade Internacional,
Contabilidade Ambiental e Responsabilidade Social dentre outras;
b) prepara o discente para alcançar os conhecimentos de uma
ciência em evolução e que necessita de contribuição, assim
motiva-se o discente para um estudo mais aprofundado da
Ciência Contábil, conduzindo-o a iniciação a pesquisa e
desenvolvimento de métodos científicos, onde o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), regido pelo desenvolvimento da
pesquisa, permitirá ao discente a aproximação com o trabalho
científico, Projeto Pedagógico de Curso (UNIVERCIDADE, 2011,
p. 7).

Existem disciplinas do curso de Ciências Contábeis que integram ao
programa de estudo nos cursos de pós-graduação sendo ministradas nas áreas de
finanças.
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As Diretrizes Curriculares determinam a necessidade da integração da teoriaprática no projeto pedagógico na formação do Bacharel em Ciências Contábeis. Este
enfoque foi introduzido com mais profundidade no curso considerando as disciplinas
aplicadas em laboratório como: a) Práticas Contábeis, b) Práticas Tributárias e c)
Práticas Trabalhistas com a utilização do sistema ALTERDATA através de Convênio.
Faz parte também desta visão inovadora a inclusão da disciplina de Práticas de
Auditagem, para criar mais um diferencial no mercado e qualificar mais os alunos
com exercícios práticos na criação de controles internos e papéis de trabalho de
auditoria (SINAES..., 2011, p. 1).
O curso é constituído pelos devidos órgãos: 1- Colegiado que é órgão
consultivo que terá como atividade principal a avaliação do curso, cabendo a
coordenação geral a convocação e a organização da pauta. Podem ser discutidas
nas reuniões de colegiado as novas práticas intencionadas pela coordenação. Sua
composição obrigatória é: a) Coordenador Geral do Curso como presidente do
colegiado, b) Coordenadores de curso (de cada unidade) e c) Um representante de
discentes, escolhido pela coordenação. 2- Núcleo Docente Estruturante (NDE) órgão
consultivo responsável pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso e tem, por
finalidade, a implantação do mesmo. São atribuições do NDE: a) elaborar o Projeto
Pedagógico de Curso definindo sua concepção e fundamentos, b) estabelecer o
perfil profissional do egresso do curso, c) atualizar periodicamente o projeto
pedagógico do curso, c) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para
aprovação no Colegiado de Curso, sempre que necessário: e) supervisionar as
formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo Colegiado, f)
analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; g) promover a
integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo
projeto pedagógico. O NDE tem como presidente o Coordenador do curso e
representado pelo menos com 20% (vinte por cento) do corpo docente. A indicação
dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para um mandato
de 2 (dois) anos (UNIVERCIDADE, 2011).
O curso de Ciências Contábeis tem procurado alocar professores com o perfil
adequado às diferentes disciplinas específicas, neste aspecto as abordagens em
sala de aula se tornam mais próprias ao aprendizado dos discentes.
O corpo docente do Curso de Ciências Contábeis atua também nos cursos de
Administração e Marketing ministrando as disciplinas compartilhadas. O quadro de

26

docentes é composto por Graduados, Especialistas, Mestres e Doutores, em
regimes de trabalho variados: horistas, parciais e integrais (Tabelas 8 e 9).
Tabela 8 – Corpo Docente – Curso de Ciências Contábeis – Ano 2011.
Especialistas
8

Graduados
2

Mestres
9

Doutores
1

Total
20

Fonte: A autora (2012).

Tabela 9 – Corpo Docente Regime de trabalho – Curso de Ciências Contábeis – 2011.
Horistas
15

Parciais
1

Integrais
4

Totais
20

Fonte: A autora (2012).

Dados apurados pelo Centro Universitário da Cidade revelam que 81% dos
egressos estão atuando no mercado de trabalho, sendo que aproximadamente 59%
estão trabalhando na área financeira (SINAES..., 2011, p. 10).
A grade curricular concentra-se na construção de uma grade de disciplinas
que comporte os conhecimentos mínimos necessários para a formação de
profissionais de contabilidade. Tem-se a preocupação de conectar as disciplinas de
forma horizontal e verticalmente. Contudo tem-se nas disciplinas de formação
específica o maior mecanismo de integração de conhecimentos.
O processo de avaliação de ensino-aprendizagem é coerente com a
concepção do curso, visando avaliar os conhecimentos teóricos e práticos
vivenciados em salas de aula, laboratórios, pesquisas e Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), destinados ao preparo profissional do aluno, assim como o
desenvolvimento social, preparando-o para o pleno exercício da cidadania.
As diretrizes Curriculares deste projeto atendem aos preceitos das diretrizes e
princípios fixados pelo Pareceres CES/CNE 776/97, CES/CNE 583/2001, e as
Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela comissão de especialistas de
Ensino de Contabilidade, proposta ao CNE pela SESu/MEC considerando o que
consta nos Pareceres CNE/CES 67/2003, CNE/CES 289/2003, e a Resolução nº
10/2004. de 16 de dezembro de 2004, e compreendendo 140 (cento e quarenta)
créditos, equivalentes a 2.900 (dois mil e novecentos) horas-aula e mais 100 horas
de atividades complementares, totalizando 3.000 (três mil) horas.
O avanço no desenvolvimento do estudo da Ciência Contábil do Centro
Universitário da Cidade é vivenciado através da pesquisa, de forma a manter
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atualizado e também qualificado o curso contribuindo para o enriquecimento
acadêmico.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No referido capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos que
delinearam o estudo avaliativo.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
No estudo foram utilizadas as seguintes abordagens: “centrada nos
participantes” e “centrada nos especialistas”.
Stake (1967, apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 225) “foi
o primeiro teórico da avaliação a dar impulso significativo à abordagem centrada nos
participantes no campo da educação”. A respeito dessa abordagem de avaliação o
referido autor afirma: “o teste supremo da avaliação é a extensão com que ela
aumenta a compreensão da entidade avaliada por parte de seu público” (STAKE
1967, apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 231).
Já “a abordagem centrada nos especialistas, talvez a mais antiga e a mais
usada, depende basicamente dos conhecimentos específicos de um profissional
para julgar uma instituição, um programa, um produto ou uma atividade”.
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 179).

3.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Para o estudo proposto, foram utilizados os seguintes instrumentos:
questionários distintos, aplicados a discentes e docentes do curso de Ciências
Contábeis, contendo perguntas abertas e fechadas, tendo por finalidade o
aprimoramento do conteúdo mínimo programático do referido curso (APÊNDICES A
e B).
Visando contribuir para a melhoria da qualidade do curso, elaborou-se
também uma lista de verificação (APÊNDICE C) preenchida por seis especialistas na
área de Ciências Contábeis. Todos os instrumentos foram devidamente validados
por especialistas nas áreas de Construção de Instrumentos de Medida e de Ciências
Contábeis.
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3.3 COLETA DE DADOS
Os dados foram coletados pela autora do estudo em novembro de 2012.
Os questionários foram distribuídos aos professores que lecionavam as disciplinas
específicas no curso de Graduação em Ciências Contábeis da UniverCidade e aos
alunos do sexto, sétimo e oitavo períodos em duas unidades onde o curso é
ofertado, a saber, Gonçalves Dias e Méier. O questionário dos professores foi
encaminhado através de e-mail. Quanto aos questionários dos alunos, a autora
solicitou aos professores de cada período que os mesmos fossem entregues em
sala de aula, respondidos, e recolhidos no mesmo dia. A lista de verificação foi
entregue aos especialistas, acompanhado de um conjunto de documentos, a saber:
(a) Art. 5º da Resolução CNE/CES 10, de 16 de Dezembro de 2004 (ANEXO A); (b)
Edital do Exame de Suficiência no 02/2011 (ANEXO B); (c) programa de componente
curricular de cada disciplina; e (d) Exame de Suficiência de 2011/2 (ANEXO C).

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS
Para a análise dos dados obtidos, foram elaborados tabelas e gráficos. Nas
questões fechadas dos instrumentos realizou-se análise quantitativa. Com relação
às questões abertas, foi feita uma análise qualitativa com base na identificação de
categorias de resposta, a partir das falas dos respondentes.

3.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Considerou-se que a época em que os questionários foram distribuídos aos
discentes pode ter constituído uma limitação. Com a aproximação do término do
semestre letivo, os mesmos estavam em período de realização de provas finais, o
que pode explicar o fato de parte deles não terem respondido as questões abertas
do questionário. No entanto, acredita-se que o fato mencionado não impactou
negativamente os resultados obtidos no estudo.

4 RESULTADOS
O presente capítulo apresenta os resultados obtidos com aplicação dos
questionários, para os discentes e os docentes, e da lista de verificação para os
especialistas. São apresentadas também as conclusões e recomendações do
estudo.

4.1 RESULTADOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AOS
ESTUDANTES
Os resultados são apresentados, a seguir, acompanhados dos devidos
comentários.
Gráfico 2 – Os professores do Curso de Contabilidade possuem didática adequada.
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Fonte: A autora (2012).

Concordo em parte

Discordo

Os estudantes, em sua maioria, concordaram em parte que os professores
possuem boa didática. Somente três dos 78 estudantes assinalaram a opção
“Discordo”.
Com relação à forma utilizada pelos professores para transmitir os conteúdos,
a maioria dos estudantes concordaram em parte que esta é clara e objetiva.
Novamente, apenas três estudantes discordaram (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Os professores transmitem os conteúdos de forma clara e objetiva.
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Fonte: A autora (2012).

Gráfico 4 – Os professores estão atentos às dificuldades de aprendizagem apresentadas por
você e procuram saná-las.
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Fonte: A autora (2012).

Concordo em parte

Discordo

No que se refere à atenção dos professores às dificuldades de aprendizagem
apresentadas pelos estudantes, a maioria destes concordou em parte, enquanto que
uma pequena parte discordou (Gráfico 4).
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Gráfico 5 – Os professores ensinam todos os conteúdos estabelecidos no programa de
suas respectivas disciplinas.
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Fonte: A autora (2012).

Concordo em parte

Discordo

Embora a maioria dos estudantes tenha concordado ou concordado em parte
que todos os conteúdos são ensinados nas disciplinas ofertadas, uma parcela
expressiva destes assinalou a opção “discordo”.
Gráfico 6 – As provas aplicadas pelos professores contemplam apenas os conteúdos
ensinados em sala de aula.
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Fonte: A autora (2012).

Concordo em parte

Discordo

Grande parte dos estudantes concordaram que os professores, em suas
avaliações da aprendizagem, costumam cobrar apenas os conteúdos ensinados em
sala de aula. Apenas seis discordaram.
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Gráfico 7 – As questões contempladas nas provas apresentam nível de dificuldade
compatível com o ensinado pelos professores.
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Fonte: A autora (2012).

Quase todos os estudantes concordaram ou concordaram em parte que os
professores elaboram provas nas quais as questões possuem nível de dificuldade
compatível com o ensinado. Somente dois estudantes discordaram.
Gráfico 8 – Ao proporem exercícios em sala de aula, bem como em suas provas, os
professores costumam utilizar questões do exame do suficiência.
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Fonte: A autora (2012).
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Com relação ao costume de utilização de questões do exame de suficiência
em exercícios e provas, observou-se que as opiniões dos estudantes se dividiram,
de forma praticamente igual, entre as opções “concordo” e “concordo em parte”.
Além disso, parte considerável dos estudantes discordaram.
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Gráfico 9 – Você se julga apto para realizar o exame de suficiência, ou seja, não vê
necessidade de frequentar curso preparatório.
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Fonte: A autora (2012).

Verificou-se que a minoria dos estudantes se consideravam aptos para
realizar o exame de suficiência, sem previamente frequentar curso preparatório. O
restante dos estudantes ficou dividido, em partes muito próximas, entre as opções
concordo em parte e discordo.
A seguir, apresentam-se os resultados fornecidos nas questões abertas do
questionário. Perguntados a respeito das disciplinas em que tiveram maior
dificuldade, 37 dos 78 estudantes não responderam. Apenas três estudantes
afirmaram que não tiveram dificuldade em disciplina alguma. A Tabela 10 apresenta
a relação de disciplinas consideradas difíceis na opinião de 38 estudantes.
Tabela 10 - Disciplinas em que os estudantes tiveram mais dificuldade.
Disciplinas
Contabilidade de Custos
Contabilidade Avançada
Orçamento
Contabilidade Tributária
Práticas Contábeis
Matemática Financeira
Contabilidade Internacional
Análise Macroeconomia
Auditoria
Controladoria
Contabilidade Atuarial e Bancária
Análise das Demonstrações Contábeis

Número de
estudantes
7
7
7
5
5
4
3
3
3
3
3
3

(Continuação)
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(Continuação)
Disciplinas
Práticas Tributárias
Práticas Trabalhistas
Introdução a Administração
Teoria da Contabilidade
Economia de Empresas
Mercado de Capitais
Contabilidade Gerencial
Português Instrumental
Gestão Financeira

Número de Alunos
3
3
2
2
2
2
1
1
1

Fonte: A autora (2012).

Verificou-se que as disciplinas mais apontadas foram Contabilidade de
Custos, Contabilidade Avançada e Orçamento, seguidas de Contabilidade Tributária,
Práticas Contábeis e Matemática Financeira. Com exceção de Práticas Contábeis,
as disciplinas mencionadas fazem parte do currículo básico.
Indagados sobre as razões de suas dificuldades de aprendizagem nas
disciplinas citadas na questão anterior, os estudantes apresentaram diferentes
fatores, que podem ser vistos na Tabela 11. É importante destacar que mais da
metade deles (40) deixaram de responder a esta questão. Apenas três estudantes
afirmaram que não tiveram dificuldade em disciplina alguma.
Tabela 11 - Fatores citados pelos estudantes
aprendizagem das disciplinas.

que

podem

Fatores
Falta de didática dos professores.
Conteúdo previsto não ensinado em sua totalidade.
Falta de domínio do conteúdo pelos professores.
Falta de assiduidade dos professores no horário das aulas.
Excesso de estudantes em sala de aula.
Uso de terminologia complexa, não dominada pelo aluno.
Dificuldade do próprio aluno em assimilar o conteúdo
ensinado.
Falta de comprometimento da coordenação.
Rodízio de professor.
Falta de empenho do professor.
Falta de familiaridade com a realização de cálculos.
Excesso de teoria.
Fonte: A autora (2012).

ter

dificultado

Número de
estudantes
14
7
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1

a
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Observou-se que o fator mais citado foi a falta de didática dos professores.
Isto ficou corroborado nas falas dos estudantes, das quais se apresentam, a seguir,
as mais expressivas:
“A didática do professor torna a matéria mais complicada, porque fiz aula de
reforço com outra professora e tudo pareceu mais fácil”.
“Os professores são muito enrolados e nada didáticos. Sabem a matéria,
porém não sabem transmiti-la”.
“A professora não explicava a matéria de maneira clara”.
“Uma péssima didática dos professores”.
Sete estudantes afirmaram que, em algumas disciplinas, os professores não
ensinaram todo o conteúdo previsto, como se pode verificar a partir das seguintes
falas:
“A falta de conteúdo em matérias anteriores como contabilidade básica”.
“Conteúdo incompleto”.
“Horas insuficientes para ministrar todo conteúdo”.
A falta de domínio do conteúdo pelos professores também foi apontada por
seis estudantes:
“O professor não tem domínio da matéria”.
“As matérias que sinto dificuldade foi devido a falta de preparo de alguns
professores”.
“Professor não entendia da matéria”.
Outros motivos mencionados foram:
 Falta de assiduidade dos professores no horário das aulas:
“Na disciplina de custos, houve troca de professor devido a faltas”
 Excesso de estudantes em sala de aula:
“Sala muito cheia de alunos”.
“Turma com muitos alunos e de cursos diferentes”.
 Uso de terminologia complexa, não dominada pelo discente:
“Pelo simples fato de trabalhar em área Fiscal, apuração de imposto”.
 Dificuldade do próprio estudante em assimilar o conteúdo ensinado:
“Dificuldade própria”.
 Falta de comprometimento da coordenação:
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“Coordenação pouco comprometida”.
 Rodízio de professor:
“Rodízio de professor na época, a professora teve um problema com a
coordenação”.
 Falta de empenho do professor:
“Professor pouco comprometido”.
 Falta de familiaridade com a realização de cálculos:
“Falta de Calculadora”.
 Excesso de teoria:
“É uma matéria muito teórica”.

4.2 RESULTADOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AOS
DOCENTES
De acordo com as respostas fornecidas, na primeira questão do instrumento,
sete, dos oito docentes, utilizavam, como abordagem de ensino, aulas expositivas e
lista de exercícios. Entre os sete docentes, seis também aplicavam exercícios em
grupo. Apenas dois professores solicitavam trabalhos práticos, além das opções já
citadas. Um dos professores deixou de responder à questão.
Com relação à avaliação dos estudantes, todos aplicavam provas escritas e
cinco utilizavam também trabalhos individuais ou em grupo.
Na questão número 3 pergunta-se aos docentes o que fazem ao identificar
dificuldades de aprendizagem nos estudantes. Sete responderam e suas falas são
apresentadas a seguir:
“Retomo fundamentos anteriores que percebo que não estão sólidos”.
“Procuro trabalhar um número maior de Exercícios e indicar outras fontes de
pesquisa”.
“Explico quantas vezes forem necessárias; não dou novo conteúdo até sentir
que a maioria entendeu o conteúdo presente. Em algumas situações, recomendo ao
aluno que complemente a aula estudando em casa (o que nem deveria ser
necessário pedir, em minha opinião)”.
“Observo o desenvolvimento deles enquanto estão fazendo exercícios em
salda de aula”.
“Por meio dos resultados apurados nas avaliações”.
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“Estimular mais”.
“Faço um acompanhamento individual e quando peço para fazerem
exercícios, vou ver se ele está fazendo e a onde está errando”.

Na quarta questão todos os docentes responderam que, em geral, os
estudantes alcançam bons resultados nas disciplinas por eles ministradas.
A respeito dos fatores que podem estar contribuindo para que os estudantes
não alcancem o desempenho desejável, os docentes mencionaram:
 Falta de base dos estudantes:
“Falta de base adequada. Poucas horas de estudo fora da sala de aula”.
 Problemas de Formação à Nível Fundamental e Médio.
“Os alunos necessitam de uma base mais sólida nas disciplinas básicas”.
“Há ainda, aqueles alunos que carregam dificuldades de aprendizado e
deficiências de matemática e português – eles não sabem ler enunciados, por
exemplo”.
 Falta de interesse dos estudantes:
“Acredito que o principal motivo seja falta de interesse, ausências desses
alunos por motivos pessoais e, principalmente, profissionais.
“Falta de dedicação aos estudos”.
 Dificuldades de aprendizagem:
Dificuldades de Interpretação / Leitura e Falta de Raciocínio Lógico.
 Falta de exercícios para fixação dos conteúdos:
“Falta de exercícios em sala de aula e verificação do professor para observar
os erros”.
 Dificuldade dos estudantes conciliarem estudos com trabalho:
“Conciliação dos estudos com o trabalho”.

A maioria dos docentes (5) responderam que são convidados a participar da
elaboração dos conteúdos programáticos de suas disciplinas (questão 6) e todos
afirmaram que os conteúdos ministrados apresentam congruência com os conteúdos
cobrados no Exame de Suficiência (questão 7).
Na penúltima questão, apenas um docente opinou que os estudantes de
contabilidade do 7º e 8º períodos estavam preparados para alcançar um bom
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resultado no Exame de Suficiência. Já os demais, apresentaram as seguintes
explicações:
“Para atingir esse objetivo, acho que o grau de exigência teria que aumentar,
já desde as disciplinas básicas”.
“Falta de comprometimento por parte dos alunos, durante o curso, bem como,
na realização do exame. Alunos que chegam ao final do curso de forma “sofrível”,
devido a problemas no sistema de educação privado brasileiro, tais como, salas
abarrotadas, professores desmotivados e, etc..”
“Creio que os alunos tenham deficiências básicas quanto a conteúdos de
introdução à contabilidade, por exemplo”.
“Pelo que tenho observados, somente eu trabalho exercícios de concursos
em sala de aula nas disciplinas de custos e gerencial”.
“Entendo que haja necessidade de desenvolver mais nos alunos a percepção
de interdisciplinaridade”.
“Os alunos geralmente só estudam para realização da prova”.
“Porque não seguem o currículo normal: está cursando uma disciplina sem ter
tido uma anterior. Quando fazem esta anterior, fazem de qualquer jeito porque já
não precisam dela para quase nada”.
Perguntados se a criação do currículo mínimo pelo CFC para o curso de
Ciências Contábeis acarretou em melhoria na qualificação dos futuros profissionais,
seis docentes assinalaram a opção “sim” e apresentaram as seguintes justificativas:
“Acho válida toda iniciativa que estabeleça requisitos mínimos de exigência de
qualificação. Acredito que isso tende a melhorar a qualidade de formação”.
“Obriga as IES trabalharem o mínimo necessário para termos profissionais
mais qualificados. Agregando qualidade, credibilidade e respeito ao trabalho da
classe”.
“Notei um interesse maior por parte dos alunos nos conteúdos abordados em
sala de aula, anteriormente eles não se preocupavam com a qualidade do ensino
porque bastava apenas tirar média 6,0 para obter o diploma”.
“É um parâmetro de Mercado para auxiliar as IES na elaboração de suas
ementas”.
“Porque obriga as universidades a transmitirem o mínimo do curso”.
Um professor assinalou a opção “não” acompanhada da seguinte justificativa:
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“Acredito que, embora a existência de um currículo mínimo seja importante,
não é isso que permite a formação de bons contadores. Creio que o nível do corpo
docente seja primordial. E o nível do corpo docente é incrementado não somente
pela formação que os professores já trazem, mas também por atividades de
pesquisa e extensão que a universidade deve oferecer, bem como de cursos de
capacitação docente. Deve haver espaço para o professor exigir dos alunos, que
também devem ser o centro do seu aprendizado. Em outras palavras, o aluno deve
se dedicar, ele deve enxergar importância na disciplina, na carreira de contador.
E isso não é conquistado por meio de um currículo mínimo. (até mesmo porque é
necessário ter tempo hábil para cumpri-lo em sala de aula.). Creio também que seria
importante realizarmos grupos de estudo (de trabalho) para disciplinas básicas com
o fito de deixarmos nossas aulas o melhor possível”.

4.3 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
Na Tabela 12 podem ser vistos os resultados obtidos com a aplicação do
instrumento. Na opinião dos especialistas as áreas contempladas no Edital do CFC
de 2011 cujos conteúdos apresentavam congruência parcial com as disciplinas da
grade curricular do curso de Ciências Contábeis eram: Contabilidade Geral,
Contabilidade de Custos, Contabilidade Governamental, Matemática Financeira e
Estatística e Auditoria Contábil.
Tabela 12 - Relação das áreas por disciplinas do Curso de Ciências Contábeis – CFC.
Áreas (Edital do CFC)
Contabilidade Geral

Contabilidade de Custos
Contabilidade Aplicada ao
Setor Público
Contabilidade Gerencial

Controladoria

Disciplinas do Curso
Contabilidade Geral
Contabilidade Intermediária
Contabilidade Avançada
Análise das Demonstrações
Contábeis
Contabilidade de Custos
Orçamento Empresarial
Contabilidade
Governamental
Contabilidade Gerencial
Análise das Demonstrações
Contábeis
Controladoria
Orçamento Empresarial

TC

PC

1

5

2

4

3

3

4

2

4

2

(Continuação)
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(Continuação)
Áreas (Edital do CFC)
Noções de Direito

Matemática Financeira e
Estatística
Teoria da Contabilidade
Legislação e Ética
Profissional
Princípios de Contabilidade
e Normas Brasileiras de
Contabilidade
Auditoria Contábil
Perícia Contábil
Língua Portuguesa

Disciplinas do Curso
Legislação Trabalhista e
Previdenciária
Legislação Tributária
Legislação Empresarial
Matemática Aplicada
Estatística Aplicada
Matemática Financeira
Teoria da Contabilidade
Legislação e Ética
Profissional
Contabilidade Geral
Contabilidade internacional
Auditoria
Práticas de Auditagem
Perícia Contábil
Português Instrumental

TC

PC

5

1

1

5

5

1

5

1

3

3

2

4

5
6

1
0

Fonte: A autora (2012).
Legenda: TC (Totalmente Congruente); PC (Parcialmente Congruente).

Além disso, solicitou-se aos especialistas que, sempre que constatassem
congruência parcial, indicassem, para cada área, as disciplinas e os conteúdos que
estavam em desacordo com o Edital. Na opinião dos especialistas, as seguintes
disciplinas necessitavam sofrer reformulações: Contabilidade Geral, Contabilidade
de Custos, Contabilidade Governamental, Matemática Aplicada, Matemática
Financeira e Auditoria (Tabela 13).
Tabela 13 - Relação das disciplinas e respectivos conteúdos em desacordo com o Edital do
CFC.
Nº de
Especialistas

Disciplinas

3

Contabilidade Geral

3

Contabilidade de
Custos

Conteúdos em desacordo com edital do CFC
Avaliação dos Ativos e Passivos: Custo
Histórico, Custo corrente, Valor realizável, Valor
presente, Valor justo, Valor Recuperável dos
Ativos.
Combinação de Negócios
Medidas preliminares à elaboração das
Demonstrações Contábeis: o balancete de
verificação.
Contas de Compensação.
Métodos de Custeio: Custeio Baseado em
Atividades (ABC), e Custeio Pleno (RKW)
Custos dos produtos em elaboração
Custos controláveis e não controláveis.

(Continuação)
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(Continuação)
Nº de
Especialistas

Disciplinas

3

Contabilidade
Governamental

4

Matemática Aplicada

2

Matemática
Financeira

3

Auditoria

Conteúdos em desacordo
com edital do CFC
Plano de Contas: Estrutura e Contas do Ativo,
Passivo, Variações Patrimoniais Aumentativas
e Diminutivas, resultado e controles do
planejamento e Orçamento.
Demonstrações Contábeis: Demonstração do
Fluxo de Caixa, Demonstração do Resultado
econômico e Notas explicativas.
Gestão Fiscal: Lei de Responsabilidade Fiscal conceitos e noções.
Crimes Fiscais.
Métodos de análise de investimentos (valor
presente, custo anual, taxa interna de retorno e
payback)
Números índices (....) Deflação;
Correção Monetária e Inflação (...)
Análise de Investimentos: Conceito e aplicação
de fluxos de caixa. Taxa Mínima de
Atratividade (TMA).
Controle Interno (...)
Revisão pelos pares (...)

Fonte: A autora (2012).

Na última parte do instrumento, os especialistas deveriam responder questões
diretamente relacionadas ao Exame de Suficiência 2011/2. Dos seis avaliadores,
quatro consideraram que o referido exame incluiu todas as áreas previstas no Edital
do CFC, um não respondeu, e um assinalou a opção “Não”. Este último indicou que
as áreas não contempladas foram Teoria da Contabilidade e Contabilidade Aplicada
ao Setor Público.
Indagados se, no Exame, foram cobrados apenas os conteúdos pertinentes a
cada área, cinco especialistas responderam “sim” e um deixou de responder.
No que diz respeito à existência de uma distribuição equilibrada das
áreas/conteúdos nas 50 questões que compõem o Exame de Suficiência 2011/2, um
especialista respondeu “sim” e um deixou de responder. Os quatro avaliadores que
assinalaram a opção “não” indicaram o que teria ocasionado a falta de equilíbrio:
“Percebo que os conteúdos de Contabilidade Geral são mais explorados na
prova. Teoria da Contabilidade e Princípios Contábeis são, na minha opinião, as
áreas menos abordadas. Além disso, podemos identificar conteúdos que são
repetitivamente cobrados na prova, tornando-se previsíveis nas diferentes áreas”.
“Muitas questões de Contabilidade de Custos, poucas de pericia contábil.”
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“Grande número de questões envolvendo Contabilidade de Custos e
Gerencial. Pequeno número de questões envolvendo Noções de Direito.”
“A área de Contabilidade Geral teve um peso de 30% das questões.”

4.4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Nesse momento passa-se a responder às questões que nortearam o estudo.
Com relação à primeira questão, a saber, até que ponto os conteúdos das
disciplinas da grade curricular do Curso de Graduação em Ciências Contábeis da
IES são congruentes com aqueles cobrados no Exame de Suficiência? constatou-se,
a partir da análise feita pelos especialistas, que os conteúdos programáticos de
algumas disciplinas ofertadas no Curso de Ciências Contábeis apresentavam
congruência parcial com os conteúdos especificados em cinco áreas contempladas
no Edital do CFC. As referidas áreas eram: Contabilidade Geral, Contabilidade de
Custos, Contabilidade Governamental, Matemática Financeira e Estatística e
Auditoria Contábil. Quanto aos professores, estes, em sua maioria, afirmaram que
os conteúdos ministrados em suas disciplinas apresentavam congruência com os
conteúdos cobrados no Exame de Suficiência.
No que diz respeito à segunda questão, a saber, que fatores podem estar
interferindo nos resultados que vêm sendo alcançados pelos estudantes do Curso
de Graduação em Ciências Contábeis da IES? verificou-se que a maioria dos
estudantes consideravam que os professores do Curso de Ciências Contábeis
possuem boa didática, sabem transmitir os conteúdos de forma clara e objetiva,
estão atentos às suas dificuldades de aprendizagem e procuram saná-las.
Contraditoriamente, ao serem perguntados sobre o que estaria contribuindo para
suas dificuldades de aprendizagem, os fatores mais citados pelos estudantes foram
a falta de didática e a falta de domínio dos conteúdos pelos professores. Um número
expressivo de estudantes declarou que os professores não ensinavam todos os
conteúdos estabelecidos no programa das disciplinas. Tais fatores poderiam explicar
o fraco desempenho que os mesmos vêm alcançando em sucessivas edições do
Exame de Suficiência.
Quanto à avaliação de sua aprendizagem, os estudantes, em sua maioria,
opinaram que somente são cobrados os conteúdos ensinados em sala de aula. Além
disso, os professores costumam utilizar questões do Exame de Suficiência em
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exercícios e provas. Contudo, os estudantes não se consideravam aptos para
realizar o Exame, confirmando a necessidade de frequentarem curso preparatório, a
fim de complementarem sua formação. As disciplinas apontadas como as de maior
dificuldade foram: Contabilidade de Custos, Contabilidade Avançada e Orçamento,
seguidas de Contabilidade Tributária, Práticas Contábeis e Matemática Financeira.
Os resultados obtidos junto aos professores revelaram alguns fatores que
podem estar contribuindo para que os estudantes não alcancem o desempenho
desejável: (a) Problemas de formação à Nível Fundamental e Médio; (b) Falta de
interesse; (c) Dificuldades de aprendizagem; (d) Falta de exercícios para fixação dos
conteúdos; e (e) Dificuldade de conciliarem estudos com trabalho. Quase todos os
docentes acreditavam que a criação do currículo mínimo pelo CFC para o Curso de
Ciências Contábeis acarretou em melhoria na qualificação dos futuros profissionais.
Porém, julgavam que os estudantes de contabilidade do 7º e 8º períodos não
estavam preparados para alcançar um bom resultado no Exame de Suficiência. Ou
seja, se o Exame é aplicado com a finalidade de selecionar aqueles indivíduos com
a qualificação mínima necessária para exercer a profissão, há indícios que a adoção
do currículo mínimo pela IES não propiciou melhoria na qualificação de seus
estudantes.
Respondendo à última questão, a saber, em que medida o currículo do Curso
de Graduação em Ciências Contábeis necessita de reformulações? observou-se que
a maioria dos especialistas enfatizaram a necessidade de reformulações nas
disciplinas

Contabilidade

Geral,

Contabilidade

de

Custos,

Contabilidade

Governamental, Matemática Aplicada, Matemática Financeira e Auditoria. Ademais,
eles sinalizaram que, embora o Exame de Suficiência 2011/2 tenha contemplado
todas as áreas previstas no edital do CFC, e cobrado somente os conteúdos
pertinentes a cada área, não houve uma distribuição equilibrada dos conteúdos nas
50 questões que o compõem.
A partir dos resultados alcançados com a realização do estudo avaliativo
recomenda-se que a instituição, junto à Coordenação do Curso de Ciências
Contábeis:
 Ofereça cursos visando o aprimoramento da didática dos professores;
 Promova cursos de formação continuada para os docentes;
 Implemente mecanismos de acompanhamento visando que os conteúdos
previstos nas disciplinas sejam ensinados em sua totalidade;
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 Investigue os fatores que podem estar ocasionando as dificuldades
apontadas pelos estudantes nas disciplinas Contabilidade de Custos, Contabilidade
Avançada e Orçamento, Contabilidade Tributária, Práticas Contábeis e Matemática
Financeira.
 Faça a alocação dos docentes nas disciplinas de acordo com o domínio por
eles evidenciado;
 Sensibilize os professores quanto à necessidade de trabalharem em sala
de aula questões cobradas no Exame de Suficiência;
 Promova, com a participação dos docentes, reformulações nas disciplinas
Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, Contabilidade Governamental,
Matemática Aplicada, Matemática Financeira e Auditoria;
 Divulgue os resultados do estudo avaliativo para a comunidade acadêmica;
 Divulgue os resultados do estudo avaliativo para o CRC e o CFC.
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APÊNDICE A – Questionário dos Estudantes
Por favor, responda as questões abaixo. Sua participação é muito importante para
que possamos aprimorar o conteúdo programático do Curso de Graduação em
Ciências Contábeis da UniverCidade.
Atenção: Nas questões 1 a 8 assinale a opção de sua preferência.
De maneira geral:
1. Os professores do Curso de Contabilidade possuem didática adequada.
Concordo.
Concordo em parte.
Discordo.
2. Os professores transmitem os conteúdos de forma clara e objetiva.
Concordo.
Concordo em parte.
Discordo.
3. Os professores estão atentos às dificuldades de aprendizagem apresentadas por
você e procuram saná-las.
Concordo.
Concordo em parte.
Discordo.
4. Os professores ensinam todos os conteúdos estabelecidos no programa de suas
respectivas disciplinas.
Concordo.
Concordo em parte.
Discordo.
5. As provas aplicadas pelos professores contemplam apenas os conteúdos
ensinados em sala de aula.
Concordo.
Concordo em parte.
Discordo.
6. As questões contempladas nas provas apresentam nível de dificuldade
compatível com o ensinado pelos professores.
Concordo.
Concordo em parte.
Discordo.
7. Ao proporem exercícios em sala de aula, bem como em suas provas, os
professores costumam utilizar questões do Exame de Suficiência.
Concordo.
Concordo em parte.
Discordo.
8. Você se julga apto para realizar o Exame de Suficiência, ou seja, não vê
necessidade de frequentar curso preparatório.
Concordo.
Concordo em parte.
Discordo.
9. Liste as disciplinas básicas e específicas em que teve maior dificuldade de
aprendizagem ao longo do curso.
10. Explique o que pode ter causado sua dificuldade de aprendizagem nas
disciplinas apontadas.
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APÊNDICE B – Questionário dos Docentes
Prezados mestres, solicito sua participação respondendo este questionário, que tem
como objetivo principal o aprimoramento do conteúdo programático do Curso de
Ciências Contábeis da IES. Desde já, agradeço sua valiosa participação.
1) Que abordagem de ensino você utiliza em suas aulas (aulas expositivas,
realização de exercícios em grupo, trabalhos práticos, seminário)?
2) Como você costuma avaliar a aprendizagem dos estudantes (provas escritas,
trabalhos individuais ou em grupo, pesquisas)?
3) O que você faz ao identificar dificuldades de aprendizagem dos estudantes?
4) Em geral, na(s) disciplina(s) ministrada(s) por você os estudantes alcançam
bons resultados?
( ) Sim.
( ) Não.
Caso tenha assinalado a opção “Não”, quais são as maiores dificuldades
apresentadas pelos estudantes?
5) Em sua opinião que fatores podem estar contribuindo para que os estudantes
não alcancem o desempenho desejável?
6) Os docentes do Curso de Contabilidade são convidados a participar da
elaboração dos conteúdos programáticos de suas disciplinas?
( ) Sim.
( ) Não.
7) Os conteúdos ministrados em sua disciplina apresentam congruência com os
conteúdos cobrados no Exame de Suficiência?
( ) Sim.
( ) Não.
Caso tenha assinalado a opção “Não”, liste os conteúdos que vêm sendo
cobrados no Exame e não estão contemplados na ementa de sua disciplina.
8) Em sua opinião, os estudantes de contabilidade do 7º e 8º períodos estão
preparados para alcançar um bom resultado no Exame de Suficiência?
( ) Sim.
( ) Não.
Caso tenha assinalado a opção “Não”, explique.
9) Você acredita que a criação do currículo mínimo pelo Conselho Federal
Contabilidade para o Curso de Ciências Contábeis acarretou em melhoria na
qualificação dos futuros profissionais?
( ) Sim.
( ) Não.
Justifique sua resposta.
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APÊNDICE C – Lista de Verificação
Instruções para o preenchimento
Prezado Professor, a seguir encontra-se um instrumento que inclui as áreas
contempladas no Edital do CFC de 2011, bem como as respectivas disciplinas da
grade curricular do Curso de Ciências Contábeis pertinentes a cada área. Você
deverá assinalar a coluna TC (Totalmente Congruente) quando o conteúdo
programático da disciplina atender plenamente aos conteúdos especificados no
Edital do CFC para cada área. Caso contrário, assinale a coluna PC (Parcialmente
Congruente). Sempre que houver ocorrência de congruência parcial, é necessário
indicar os conteúdos que não estão sendo oferecidos na grade curricular.
A fim de que possa realizar essa tarefa, você está recebendo cópia de um
conjunto de documentos, a saber: (a) Art. 5º da Resolução CNE/CES 10, de 16 de
Dezembro de 2004; (b) Edital Exame de Suficiência no 02/2011 (Anexo I); (c)
programa de componente curricular de cada disciplina; e (d) Exame de Suficiência
de 2011/2.
Áreas (Edital do CFC)
Contabilidade Geral

Contabilidade de Custos
Contabilidade Aplicada ao
Setor Público
Contabilidade Gerencial

Controladoria
Noções de Direito

Matemática Financeira e
Estatística
Teoria da Contabilidade
Legislação e Ética
Profissional
Princípios de Contabilidade
e Normas Brasileiras de
Contabilidade
Auditoria Contábil
Perícia Contábil
Língua Portuguesa

Disciplinas do Curso
Contabilidade Geral
Contabilidade Intermediária
Contabilidade Avançada
Análise das Demonstrações
Contábeis
Contabilidade de Custos
Orçamento Empresarial
Contabilidade
Governamental
Contabilidade Gerencial
Análise das Demonstrações
Contábeis
Controladoria
Orçamento Empresarial
Legislação Trabalhista e
Previdenciária
Legislação Tributária
Legislação Empresarial
Matemática Aplicada
Estatística Aplicada
Matemática Financeira
Teoria da Contabilidade
Legislação e Ética
Profissional
Contabilidade Geral
Contabilidade internacional
Auditoria
Práticas de Auditagem
Perícia Contábil
Português Instrumental

TC

PC
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Após o preenchimento da Lista de Verificação, liste as disciplinas que tenham
apresentado congruência parcial e os respectivos conteúdos que estão em
desacordo com o Edital.
Em sua opinião, o Exame de Suficiência foi elaborado de forma a:
a) Incluir todas as áreas previstas no Edital do CFC? Justifique.
b) Cobrar apenas os conteúdos pertinentes a cada área? Justifique.
c) Distribuir equilibradamente as áreas/conteúdos nas 50 questões que o
compõem? Justifique.

ANEXOS
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ANEXO A – Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004
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ANEXO B – Detalhamento do Conteúdo Programático Aplicável a Prova de
Bacharel em Ciências Contábeis
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ANEXO C – Exame de Suficiência
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