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RESUMO 

Até pouco tempo, para lecionar disciplinas de conteúdos específicos nos Cursos de Ciências 
Contábeis, bastava que o profissional contador obtivesse destaque em sua área de atuação. 
Assim, a graduação e o destaque profissional eram os requisitos necessários para exercer a 
docência em detrimento a formação pedagógica. Desse modo, o aprendizado teve seu foco 
pautado no “fazer e repetir” e não em reflexões e propostas pedagógicas capazes de ensinar-
aprender, pratica que não oportuniza aos estudantes as habilidades emergentes do mercado 
de trabalho e do mundo contemporâneo. Este estudo objetivou verificar a relação entre a 
qualificação docente e o desempenho discente nos cursos de graduação em ciências 
contábeis das universidades catarinenses, com isso, buscaram-se por meio do currículo 
Lattes dos professores que lecionam as disciplinas de conteúdos específicos, informações 
sobre a formação acadêmica, profissional e pedagógica. Em primeira análise, foi possível 
perceber que não há relação entre a “Formação Pedagógica” e a nota Enade nas 
universidades pesquisadas, no entanto, no que toca a “Formação Acadêmica” dos 
professores, o estudo apresenta forte relação entre a nota no exame e a formação Stricto 

Sensu dos professores, pois as universidades com corpo docente composto em sua maioria 
por mestres e doutores apresentaram notas nitidamente maiores que as demais instituições, 
por fim, em se tratando da “Formação Profissional” as notas dos cursos que possuem 
professores com experiência profissional na área contábil, ou seja, professores com 
qualificação profissional obtiveram notas inferiores no exame.    
 
Palavras-chave: Docência; Ensino Superior; Qualificação Pedagógica; ENADE; Ciências 

Contábeis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As propostas pedagógicas e estratégias de ensino são atribuições dos professores no 
desenvolvimento de seu trabalho docente. No âmbito das universidades, a mera transmissão 
de conhecimentos não mais atende aos objetivos do mundo contemporâneo visto a  
necessidade em desenvolver capacidades críticas e habilidades dos estudantes. Para exercer a 
docência, Masetto (2003) comenta que até pouco tempo era necessário ter destaque 
profissional em sua área, colocando em segundo plano a formação pedagógica destes 
profissionais. 

Em sintonia com o autor, Cunha (2004) menciona que a formação do professor 
universitário se constituiu com base na profissão que exerce vindo ao encontro da máxima 
“quem sabe fazer, sabe ensinar”, influenciado pela supremacia do conhecimento técnico em 
detrimento ao pedagógico, fato que desvaloriza esse campo na formação dos docentes. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/1996 não contempla 
nenhuma exigência referente à formação pedagógica do docente do ensino superior. Contudo 
a Instituição de Ensino precisa manter, pelo menos, um terço do seu corpo docente com 
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. 

Estudiosos tanto da área da educação, quanto da contabilidade, tais como Vasconcelos 
(2000), Masetto (2003), Cunha (2004), Laffin (2011), Miranda (2013) mencionam a 
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necessidade de qualificação que são indispensáveis para o exercício profissional do educador. 
Pesquisadores da área contábil em âmbito internacional debatem sobre as 

especificidades acerca da formação docente, no que tange especificamente a qualificação dos 
docentes dos cursos de Ciências Contábeis, há dois tipos: qualificação acadêmica, 
qualificação profissional, e subjacente a essas duas, há também a qualificação pedagógica. A 
qualificação acadêmica refere-se a formação do professor no tocante a pós- graduação nos 
níveis Lato Sensu (MBA e especialização) e Stricto Sensu (mestrado e doutorado); a 
qualificação profissional caracteriza-se pelo contato do professor com o mercado de 
trabalho; e, por fim, a qualificação pedagógica que está voltada à preparação do professor 
nos aspectos pedagógicos para exercício da docência (Miranda, 2013). 

No que diz respeito ao desempenho discente, o Ministério da Educação (MEC) 
implantou, com o objetivo de garantir a qualidade do ensino superior, sistemas avaliativos que 
vem sendo remodelados e aplicados desde 1996. Atualmente, o Exame Nacional de 
Desempenhos de Estudantes (ENADE) tem por objetivo aferir o desempenho dos acadêmicos 
em relação aos conteúdos programáticos e suas habilidades e competências no decorrer do 
curso (Guimarães, Cittadin, Giassi & Bortoluzzi, 2015). Para os cursos de graduação em 
Ciências Contábeis, o ENADE foi aplicado em 2006, 2009, 2012 e em 2015 (este último, não 
dispõe de resultado divulgado). 

Neste contexto, mediante o baixo desempenho apresentado pelos acadêmicos dos 
cursos de Ciências Contábeis das universidades catarinenses no ENADE em sua edição de 
2012, têm-se a seguinte questão de pesquisa: Há relação entre a qualificação docente com o 
desempenho discente apresentado pelos acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis das 
universidades catarinenses no ENADE? 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar nos cursos de Ciências Contábeis das 
universidades catarinenses a relação entre a qualificação docente com o desempenho discente 
no ENADE. Para tanto se fez necessário: i) identificar as universidades catarinenses que 
ofertam cursos de Ciências Contábeis, bem como, os professores que lecionam os conteúdos 
de conhecimentos específicos; ii) averiguar, por meio do currículo Lattes, a qualificação 
acadêmica, profissional e pedagógica destes docentes; iii) investigar o resultado no ENADE 
(2012) dos cursos de Ciências Contábeis das universidades pesquisadas. 

O presente trabalho busca contribuir para as Ciências Contábeis especialmente ao 
ensino, visto que repensa a prática docente, aludindo aspectos da formação acadêmica, 
profissional e pedagógica dos professores dos cursos de Ciências Contábeis. Além disso, 
contribui para a melhor formação do corpo docente das universidades, pois no processo de 
ensino-aprendizagem, o papel do docente é de fundamental importância, na medida em que, o 
professor é o “elemento facilitador, orientador e incentivador” deste processo (Masetto, 
1998). 

Este artigo está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução. A segunda 
seção aborda o perfil, a qualificação acadêmica, pedagógica e profissional do professor 
universitário. A terceira descreve metodologia empregada no estudo e na quarta apresentam-
se os resultados referentes à relação entre a qualificação profissional do docente com o 
desempenho discente apresentado pelos acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis das 
universidades catarinenses no ENADE. Por fim, a quinta seção é dedicada às conclusões. 
 
REFERENCIAL TEÓRICO 

A presente seção tem por objetivo elucidar o perfil dos professores universitários bem 
como as qualificações necessárias para o exercício da docência nos cursos de graduação em 
Ciências Contábeis. 

O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 
Para a compreensão do perfil do professor universitário faz-se necessário, 
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primeiramente, refletir sobre os aspectos que envolvem o processo de ensino-aprendizagem e 
a prática docente na universidade. 

O objetivo principal dos cursos de graduação é o aprendizado dos discentes e o 
professor faz parte deste processo, não apenas em relação ao ensino, mas também à 
aprendizagem. Por este prisma, faz-se necessário que o professor tenha consciência que o foco 
principal é a aprendizagem pelo aluno do conteúdo abordado, e não a mera transmissão de 
conhecimentos de sua parte (Cruz, Corrar & Slomski, 2008). 

Para Masetto (2010), a aula é “tempo e espaço do professor e do aluno”. Nesse 
momento, docente e discente precisam trabalhar em parceria. O professor tem como tarefa o 
planejamento de atividades, estudos, aplicações práticas, estratégias, técnicas avaliativas, 
interação, trabalhos em equipe, enfim, metodologias capazes de promover um ambiente 
propício para o aprendizado de seu aluno. Ao aluno cabem atitudes ativas no que se refere à 
participação, execução de atividades propostas pelo docente, de perguntar, debater, trocar 
informações, de ser um aluno atuante para que o principal objetivo da aula, que é o 
aprendizado, seja culminado. 

O encontro do aluno e do professor, durante a aula, é considerado por Masetto (2010) 
um momento de extrema valia em que “ambos trazem suas colaborações, criam condições de  
troca de pesquisa, de estudo, de debate, de perguntas e apresentação de dúvidas, de solução de 
problemas”. O autor afirma que sem uma preparação anterior, tanto da parte do professor 
quanto do aluno, os resultados esperados não seriam alcançados, nem em uma aula expositiva. 
Traçando um diagnóstico do ambiente de aula, Mello e Francisco (2015) afirmam ser 
perceptível o desinteresse dos estudantes diante de aulas monótonas, em que o professor se 
coloca como detentor do saber, transmitindo o conteúdo, sem a preocupação da aprendizagem 
do aluno. Em contraponto, os autores evidenciam que o espaço de sala de aula, utilizado como 
um ambiente dinâmico e interativo, que oportuniza intervenções e manifestações faz com que 
o estudante saia de um estado de passividade para se tornar autônomo em sua própria 
aprendizagem. 

No ensino da Contabilidade, Laffin (2011) aponta dois resultados distintos de 
aprendizagem decorrente da concepção do professor sobre o processo de ensinar: a) 
desenvolvimento cognitivo e sociocultural; ou b) transmissão e reprodução de conhecimentos. 
Neste cenário proposto por Laffin (2011) torna-se imperioso que o estudante compreenda os 
objetivos do ensino e a partir disso aprimore sua maneira de aprender e que o professor deve 
expressar sua compreensão sobre os mais diversos recursos metodológicos a serem utilizados 
em suas aulas. 

É função social da universidade a relação entre o ensino, pesquisa e extensão, em 
associação com o desenvolvimento de um novo paradigma educacional. Assim, por meio da 
reflexão da prática docente, da relação professor aluno nos espaços formativos com novos 
métodos de ensino utilizando, inclusive, os recursos tecnológicos (Enricone et al.,2008). 

Para Guimarães e Volpato (2016), o professor universitário é o responsável pela 
aplicação das propostas pedagógicas atribuídas pelo curso, desenvolvendo estratégias e 
despertando situações capazes de estimular a aprendizagem do acadêmico. A tríade ensino, 
pesquisa e extensão, está sendo cada vez mais estimulada pelas instituições de ensino 
superior, e o perfil dos professores deverá atender a essas novas premissas. 

 

A QUALIFICAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 
Segundo Vasconcelos (2000) “Conhecer todas as nuances e possibilidades de sua 

profissão é condição essencial para bem exercê-las” (p. 24).  
Partindo da afirmação de Vasconcelos (2000), busca-se, nesta seção, elucidar os 

aspectos essenciais para a capacitação do docente universitário. Para tanto, serão utilizados 
os estudos de Masetto (1998; 2003), Volpato (2010), Laffin (2011) e Miranda (2011; 2013), 
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entre outros. 

a) Qualificação Acadêmica 

Para Miranda (2013), a qualificação acadêmica do docente de Ciências Contábeis, 
refere-se ao desenvolvimento de pesquisas elaboradas com base em temas que leciona. 

Diante disso, se faz necessário salientar que a pós-graduação nos níveis de mestrado  e 
doutorado (Stricto Sensu) além de formar pesquisadores, possui caráter acadêmico, haja vista 
que o pós-graduando ao se aprofundar nas pesquisas passa a desenvolver, aprimorar e (re) 
pensar sua própria prática docente. A pós-graduação no nível (Lato Sensu) objetiva 
especializar o profissional que deseja atuar no mercado de trabalho. 

 

b) Qualificação Profissional 

Volpato (2010) menciona que até pouco tempo, as instituições de ensino convidavam 
profissionais de destaque em suas áreas de formação para lecionar no ensino superior tendo 
em vista que a docência se justificava para formar profissionais competentes tecnicamente.  

O conhecimento científico e a experiência profissional são fatores substanciais que 
conduzem o professor ao caminho da docência. A afinidade entre o exercício profissional 
praticado no mercado de trabalho, as práticas de ensino, e os bons resultados profissionais, 
mostram que o exercício da profissão é fator importante para este tornar-se professor. 
Portanto, percebe-se que o exercício da docência é subsidiado pelos conhecimentos oriundos 
das práticas profissionais (Enricone et al., 2008). 

O professor deve ser portador de conhecimentos oriundos das práticas profissionais 
nas quais seus alunos estão sendo formados, pois o vínculo existente entre a teoria e prática 
são pontos importantes para o exercício da docência no ensino superior. Para o autor não há 
dúvidas de que um professor detentor de conhecimentos técnicos científicos e ainda 
experiência profissional na área em que atua, torna-o um docente mais atualizado e capaz de 
aplicar a teoria na prática de seus discentes (Nossa, 1999). 

Vasconcelos (2000) utiliza da terminologia ‘aspectos de formação prática’ para 
destacar o conhecimento do professor e a habilidade de relacioná-lo com a prática utilizando- 
se de exemplos com vista ao favorecimento da aprendizagem. 

Especificamente, para o ensino da Ciência da Contabilidade, o docente que conhece o 
cotidiano que envolve a profissão pode construir pontes no que necessita ser ensinado na 
academia, oferecendo condições de uma aprendizagem significativa (Miranda, 2011). 

 

c) Qualificação Pedagógica 
Para Volpato (2010) um profissional inserido no mercado de trabalho que 

repentinamente torna-se professor, comumente recebe o ementário pronto, com isso prepara 
suas aulas solitariamente. Este docente pode tornar-se, segundo o autor um “dador de aulas”, 
sem capacidade critica e de reflexão, que são pontos característicos de professor universitário. 

As políticas de formação docente são consequência das mudanças no trabalho 
pedagógico. Neste sentido os cursos de metodologia do ensino superior contribuem para a 
reflexão acerca das principais funções da universidade, que é o ensino. Ademais, o 
desenvolvimento dos projetos pedagógicos tem demandado estudos acerca do vínculo 
existente entre ensino, pesquisa e extensão, e a pedagogia universitária está promovendo 
reflexões envolvendo as questões voltadas às metodologias de ensino e articulação com a 
pesquisa e a extensão (Enricone et al.,2008). 

Para Nossa (1999) a falta de conhecimentos pedagógicos por parte do professor pode 
dificultar seu compromisso com as ações desenvolvidas com seus discentes, com a instituição 
na qual atua e com a comunidade, pois a qualificação pedagógica ultrapassa os conteúdos que 
o professor ensina no seu fazer docente. 
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No ensino da Contabilidade, os contadores experientes, com profundos conhecimentos 
técnicos e legais, há alguns anos, rumavam a disseminar seus conhecimentos obtidos no 
mercado de trabalho ao meio acadêmico. Hodiernamente, além dos conhecimentos 
provenientes do exercício da profissão, o docente da área de Ciências Contábeis necessita de 
conhecimentos teóricos, estruturais, didáticos e pedagógicos para o exercício da docência 
(Andere &Araujo, 2008). 

Contudo o docente que não possui qualificação pedagógica poderá oprimir os atributos 
de um professor adequado para o ensino. Os problemas de ensino vinculados a docentes que 
impossibilitam o aprendizado dos alunos podem ser minimizados por meio do 
aperfeiçoamento pedagógico do professor. A competência pedagógica docente faz com que os 
aspectos relacionados ao ensino e a educação surjam de forma instintiva (Nossa, 1999). 

Além da qualificação acadêmica, profissional e pedagógica citadas por Miranda 
(2013) como meios substanciais do processo de ensino-aprendizagem, Masetto (1998) destaca 
também a qualificação política, que defende a máxima de que a educação deve ser vista 
“como um ato político, intencional, para o qual se exige ética e competência”. 

O professor como um cidadão comprometido com o seu tempo, ao entrar no espaço de 
sala de aula, precisa refletir de forma conjunta com seus alunos a respeito do momento em 
que vivem. Para tanto, faz-se um retrospecto de sua história e consequências na atualidade, 
com o objetivo de formar profissionais atentos ao contexto e as mudanças sociais (Masetto, 
1998). 

Para Masetto (1998) “O professor estará aberto para o que se passa na sociedade, fora 
da universidade ou faculdade, para suas transformações, evoluções, mudanças; atento para as 
novas formas de participação, as novas conquistas, os novos valores emergentes, as novas 
descobertas, as novas proposições, visando mesmo abrir espaço para discussão e debate com 
seus alunos sobre esses aspectos, já que eles afetam a formação e o exercício profissionais” 
(p. 23).  

Ademais, há de se considerar que o professor universitário está inserido em uma 
instituição de ensino, que por sua vez, possui objetivos educacionais e sociais próprios. A 
dimensão política do professor e os objetivos institucionais precisam estar em sinergia para 
oportunizar a formação de profissionais atualizados face às mudanças que, diariamente afetam 
a sociedade, assumindo um papel de agente transformador com pleno exercício profissional e 
de cidadania. 

 
O ENADE 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) faz parte do Sistema de 
Avaliação do Ensino Superior (SINAES), sendo um componente curricular obrigatório, tem a 
função de avaliar o desempenho dos estudantes universitários em relação aos conteúdos 
programáticos, suas habilidades e competências. 

O ENADE é periodicamente aplicado aos alunos dos cursos de graduação, 
ingressantes e concluintes. A avaliação do exame ocorre no máximo de três em três anos 
(Miranda, 2012). 

Os instrumentos do ENADE são: prova; questionário de impressões dos estudantes 
sobre a prova; questionário do estudante; e questionário do coordenador do curso. A prova é 
composta por 40 questões, sendo 10 inerentes a formação geral e 30 sobre formação 
específica da área, contendo questões discursivas e de múltipla escolha (Guimarães et al., 
2015). 

Para os cursos de Ciências Contábeis as 30 questões que tratam de conteúdos de 
formação específica da área estão balizadas pela Resolução n. 10, do CNE, de dezembro de 
2004. A referida resolução, dentre outros temas, menciona que os cursos deverão contemplar 
em seu PPC e em seu currículo conteúdos para o conhecimento do cenário econômico e 



7 
 

financeiro, nacional e internacional, observando o perfil do egresso e que atendam os 
seguintes campos interligados: formação básica, específicos de formação profissional e de 
formação teórico-prática (Guimarães et al., 2015). 

Os conteúdos de Formação Básica referem-se à construção de conhecimentos sobre 
outras áreas, tais como: Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, 
Matemática e Estatística. A Formação Profissional trata de conteúdos de: Teoria da 
Contabilidade, Contabilidade Geral, Contabilidade Pública, Análise das Demonstrações 
Contábeis, Contabilidade de Custos, Contabilidade Tributária, Auditoria, Perícia, Arbitragens, 
Controladoria e Atuariais. A Formação Teórico-Prática baseia-se no estágio curricular 
supervisionado, atividades complementares, estudos independentes, conteúdos optativos e 
prática em laboratório de informática (Brasil, 2004). 

O ENADE é um dos dispositivos que garantem a sustentabilidade do sistema de 
educação superior (Pederneiras, Lopes, Ribeiro Filho & Feitosa, 2011). 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Em relação aos objetivos, este estudo caracteriza-se como descritivo, pois Andrade 

(2002) destaca que a pesquisa descritiva se preocupa em observar, registrar, analisar, 
classificar e interpretar os fatos sem a interferência do pesquisador. Desta forma, este estudo 
descreve o desempenho dos acadêmicos dos cursos de graduação em Ciências Contábeis no 
ENADE 2012, bem como apresenta a qualificação dos docentes que lecionam os conteúdos 
de conhecimento específicos de Ciências Contábeis das universidades catarinenses. 

O estudo contempla abordagem qualitativa, que de acordo com Richardson (1999) 
busca “compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir 
no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, 
o entendimento das particularidades do comportamento dos  indivíduos” (p. 39). 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa classifica-se como documental, na medida em 
que busca selecionar, tratar e interpretar os dados que ainda não passaram por análise 
aprofundada (Raupp e Beuren, 2006). Buscou-se averiguar por meio dos currículos Lattes os 
docentes que lecionam as disciplinas de conteúdos de conhecimentos específicos dos cursos 
de ciências contábeis. Também utilizou-se os resultados obtidos no ENADE 2012 por meio de 
consulta ao sitio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nessa sessão, apresentam-se os resultados referentes à coleta de dados realizada por 

meio do Currículo Lattes dos professores dos cursos de Ciências Contábeis das universidades 
catarinenses. 

 

A TRAJETÓRIA DA PESQUISA E SEUS RESULTADOS 
Para identificar a “Qualificação Pedagógica, Acadêmica e Profissional” do professor, 

inicialmente, buscou-se no site do INEP, as universidades catarinenses que ofertam cursos de 
Ciências Contábeis que obtiveram nota (faixa) 3 no ENADE, obtendo-se o resultado de 12 
instituições, as quais são: Universidade Regional de Blumenau (FURB); Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 
Universidade do Contestado (UNC); Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC); 
Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP); Universidade do Planalto Catarinense 
(UNIPLAC); Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL); Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI); Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE); Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ); Universidade do Oeste de Santa 
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Catarina (UNOESC). 
Na sequência, buscou-se identificar na prova do ENADE de 2012 quais disciplinas de 

conhecimentos específicos estavam contempladas nas questões, a saber: Contabilidade 
Financeira, de Custos, Pública, Tributária, Gerencial, Auditoria, Perícia, Análise das 
Demonstrações Contábeis e Teoria da Contabilidade. 

De posse destas informações, as universidades citadas foram contatadas, via telefone, 
com intuito de identificar os professores que lecionam as disciplinas anteriormente 
mencionadas, obtendo-se retorno de 6 universidades, conforme apresenta o Quadro 1: 
Quadro 1: Universidades e Nota ENADE 2012 

UNIVERSIDADES NOTA ENADE 

UNESC 2,81 

UNIVALI 3,63 

UDESC 3,36 

FURB 4,37 

UFSC 3,49 

UNOCHAPECÓ 2,07 

Fonte: Dados do Inep (2012). 
 

Das universidades que se disponibilizaram participar desta pesquisa, a FURB obteve a 
melhor nota no ENADE 2012 (Nota 4,37), seguida da UNIVALI (Nota 3,63) e da UFSC 
(3,49). A universidade com a pior nota no referido exame foi a UNOCHAPECÓ (2,07). 

Posteriormente, realizou-se a análise dos currículos Lattes dos docentes das referidas 
universidades, que lecionam as disciplinas de conteúdos específicos de contabilidade, com a 
finalidade de averiguar a participação em cursos voltados à formação e capacitação. Foram 
considerados os cursos de “formação continuada” em nível de extensão, cursos em nível Lato 

Sensu relacionados ao “exercício da docência em nível superior” e também Stricto Sensu em 
“Educação” ou em áreas afins.  

O Quadro 2 apresenta as universidades lócus da pesquisa, o percentual de docentes 
com qualificação pedagógica das referidas instituições, a nota no Enade 2012, bem como o 
número de estudante inscritos no Exame e aqueles que realizaram a prova. 

Quadro 2: Universidades e Percentual de Docentes com Qualificação Pedagógica X conceito ENADE 2012 
 

Universidades 
% de docentes com 
Qualificação Pedagógica 

Número de 
Estudantes 
Inscritos 

Número de 
Estudantes 
Participantes 

Conceito 
Enade 2012 
(Contínuo) 

UNESC 50% 166 162 2,81 

UNIVALI 80% 69 62 3,63 

UDESC 30% 70 68 3,36 

FURB 56% 32 29 4,37 

UFSC 80% 182 166 3,49 

UNOCHAPECÓ 100% 110 103 2,07 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
Durante a elaboração do Quadro 2,  foi possível observar que nenhum dos docentes 

que lecionam conteúdos específicos de formação profissional possuem mestrado e/ou 
doutorado em Educação ou em áreas afins. 

Observa-se também durante a elaboração do Quadro 2 que a UNOCHAPECÓ é a 
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universidade que dispõe de professores com o maior percentual de qualificação pedagógica 
(100%), ao passo que os professores da UDESC são os que menos dispõe de tais atividades 
(30%) ou não as mencionaram no currículo lattes. 

Em primeira análise não há relação entre a nota do ENADE e a qualificação 
pedagógica dos docentes nas universidades pesquisadas, na medida em que os resultados 
apresentados demonstram a FURB com maior nota do ENADE 2012 (4,37) e apenas 56% dos 
docentes com qualificação pedagógica em contraponto a UNOCHAPECÓ com 2,07 no 
ENADE 2012 e 100% dos docentes qualificados pedagogicamente. 

Buscando um maior aprofundamento dos resultados, realizou-se uma nova consulta ao 
Currículo Lattes dos docentes para averiguar o ano de contratação na Instituição e a 
conclusão do Stricto Sensu. 

No caso da UNOCHAPECÓ, dos dez professores que ministram as disciplinas de 
conhecimento específico, cinco deles foram mantidos nos quadros da instituição. A data de 
contratação destes professores monta os anos de 1999 a 2005, com obtenção de título de 
mestre posterior a contratação. Os demais (5 docentes) foram contratados posteriormente a 
2012, sendo que apenas um com titulação de especialista e os demais com titulação de mestre, 
titulação obtida no mesmo ano da contratação. 

Mediante tais constatações, acredita-se que a UNOCHAPECÓ, após a divulgação da 
nota do ENADE, criou uma Política de retenção e capacitação docentes, mantendo seus 
docentes com qualificação acadêmica e contratação de novos com titulação Stricto Sensu com 
intuito de qualificar o ensino e por consequência melhorar a nota no exame de 2015. 

No caso da FURB que obteve a maior nota no ENADE 2012 e 56% dos seus docentes 
com qualificação acadêmica verificou-se que dos dez professores que ministram as disciplinas 
de conhecimento específico, oito foram contratados anteriormente a 2012. A data de 
contratação de alguns desses professores monta os anos de 1980 a 2007, com obtenção de 
título de mestre ou doutorado posterior a contratação. Apenas um docente foi contratado em 
2014 obtendo o título de doutorado em 2012. O outro não possui Currículo Lattes para 
checagem da data de contratação, mas, de acordo com o site da Universidade, este professor 
tem titulação de especialista. 

Infere-se, portanto, que em relação a FURB, a qual obteve a melhor nota no ENADE 
2012, há de se considerar o tempo de docência de seus professores, a experiência e a titulação. 
Ademais, faz-se necessário destacar a quantidade de alunos inscritos e participantes no  
Exame. 

No que tange a “Qualificação Acadêmica”, o Quadro 3 representa o percentual de 
docentes que possuem pós-graduação em nível Stricto Sensu, ou seja, professores com 
mestrado e doutorado, bem como as notas Enade de cada instituição participante do estudo.  
Quadro 3: Universidades e Percentual de Docentes com Qualificação Acadêmica X conceito ENADE 2012 

 

Universidades 
% de docentes com 
Qualificação Acadêmica 

Número de 
Estudantes 
Inscritos 

Número de 
Estudantes 
Participantes 

Conceito 
Enade 2012 
(Contínuo) 

UNESC 20% 166 162 2,81 

UNIVALI 60% 69 62 3,63 

UDESC 70% 70 68 3,36 

FURB 100% 32 29 4,37 

UFSC 100% 182 166 3,49 

UNOCHAPECÓ 90% 110 103 2,07 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
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Em breve análise, é possível observar por meio do quadro 3, que as universidades que 

possuem professores com titulação de mestres e doutores apresentam notas superiores no 
exame, a exemplo da UNIVALI, FURB e UFSC com 60%, 100% e 100% de seu corpo 
docente constituído por mestres e doutores e que possuem nota superior a 3,5 no exame, com 
destaque para a FURB e UFSC que possuem 100% de seus professores com titulação Stricto 

Sensu e que obtiveram nota 4,37 e 3,49 respectivamente. Como resultado, é possível perceber 
que a qualificação acadêmica afeta positivamente a nota Enade das universidades estudadas, 
tal constatação, pode ser explicada pelo fato de que as provas do ENADE são elaboradas 
também por professores que possuem esse tipo de qualificação.  

O Quadro 4 apresenta o percentual de docentes com “Qualificação Profissional”, ou 
seja, professores que exercem atividades extra sala de aula voltadas a profissão contábil.  
Quadro 4: Universidades e Percentual de Docentes com Qualificação Profissional X conceito ENADE 2012 

 

Universidades 
% de docentes com 
Qualificação Profissional 

Número de 
Estudantes 
Inscritos 

Número de 
Estudantes 
Participantes 

Conceito 
Enade 2012 
(Contínuo) 

UNESC 90% 166 162 2,81 

UNIVALI 30% 69 62 3,63 

UDESC 22,22% 70 68 3,36 

FURB 11,11% 32 29 4,37 

UFSC 20% 182 166 3,49 

UNOCHAPECÓ 70% 110 103 2,07 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
 

Por meio da análise do Quadro 4, foi possível observar que as universidades que 
ofertam cursos de Ciências Contábeis e que mantém em seus quadros professores que, além 
da docência, exercem outra atividade profissional, superior a 50% foram as que apresentaram 
menores notas no ENADE, como por exemplo a UNESC e UNOCHAPECÓ, em que 90 e 
70% de seu corpo docente, respectivamente, é constituído por profissionais que além da 
docência exercem outras atividades e obtiveram nota inferior a 3 no ENADE.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O destaque na profissão, até pouco tempo, era motivo para ser convidado a lecionar 

algumas disciplinas em instituições do ensino superior. A formação para a docência 
universitária, historicamente vem se constituindo como uma atividade de menor relevância. 
Esta prática acaba por privilegiar o conhecimento técnico em detrimento do pedagógico. 

As discussões sobre as competências necessárias para o exercício da docência, 
especialmente em nível superior, tem sido motivo de discussões no campo educacional. Os 
estudiosos na área tanto da educação, como da contabilidade, apontam a necessidade de 
qualificação acadêmica, qualificação profissional e qualificação pedagógica para o exercício 
do fazer docente. 

Há de se considerar, no âmbito universitário, que o docente disponha das três 
qualificações apontadas pelos autores: a titulação em nível Stricto Sensu (qualificação 
acadêmica); experiência da prática profissional (qualificação profissional); e; a preparação 
para o exercício da docência (qualificação pedagógica). 

Este artigo, embora aborde os três tipos de qualificação descritos na literatura, tem por 
foco a preparação para o exercício da docência, portanto, para a pesquisa o levantamento no 
Currículo Lattes dos professores que lecionam as disciplinas de conteúdos específicos, foram 
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considerados os cursos de “formação continuada” em nível de extensão, cursos em nível Lato 

Sensu relacionados ao “exercício da docência em nível superior” e também Stricto Sensu em 
“Educação” ou em áreas afins. 

O artigo objetivou verificar a existência de relação entre a qualificação pedagógica, 
acadêmica e profissional dos docentes que lecionam os conteúdos específicos de formação 
profissional nos cursos de Ciências Contábeis das universidades catarinenses, com o 
desempenho obtido no ENADE 2012. 

Em primeira análise, não há relação entre a nota do ENADE e a qualificação 
pedagógica dos docentes nas universidades pesquisadas. A maior nota no ENADE 2012 foi a 
da FURB (4,37) sendo que possui apenas 56% dos docentes com qualificação pedagógica.  
Em contraponto têm-se a UNOCHAPECÓ com nota 2,07 no Exame e 100% dos docentes 
qualificados pedagogicamente. 

Com base nos resultados dessas duas universidades, realizou-se uma nova consulta  ao 
Currículo Lattes dos docentes para averiguar o ano de contratação na Instituição e a 
conclusão do Stricto Sensu. Nesta segunda análise observou-se que a UNOCHAPECÓ pode 
ter criado uma Política de retenção e capacitação aos seus docentes que dispunham de 
qualificação acadêmica e, a contratação de novos com titulação Stricto Sensu, após o ano de 
2012 (ano do ENADE). Acredita-se que essas ações visaram à melhoria no ensino e por 
consequência na nota no exame de 2015. 

Em relação à FURB, universidade com maior nota no ENADE 2012 e com 100% dos 
seus docentes mestre e/ou doutores (Qualificação Acadêmica), verificou-se a prevalência por 
professores de maior tempo de exercício da docência e titulação. Importante considerar 
também o número reduzido de estudantes inscritos e participantes no Exame, em relação às 
demais universidades. 

No que tange a Qualificação Profissional, foi possível observar que as universidades 
que possuem professores que realizam outras atividades além da docência, obtiveram notas 
inferiores no exame, como é o caso da UNESC e UNOCHAPECÓ, que respectivamente 
obtiveram as notas 2,81 e 2,07 no ENADE, ou seja, as universidades que mantém professores 
que exercem outros tipos de atividades obtiveram notas inferiores no exame.  

Espera-se com os resultados deste estudo o aprimoramento das discussões sobre a 
formação do corpo docente dos cursos de Ciências Contábeis, a reflexão sobre o saber e o 
saber-fazer destes profissionais, bem como possibilitem contribuições para a execução de 
políticas que possam contribuir com a formação discente, tanto no meio acadêmico quanto no 
meio profissional. 
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