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Das 33 instituições que ofertam cursos de pós-
graduação stricto sensu em Ciências Contábeis no 
Brasil, reconhecidas pela CAPES, 24 participaram da 
pesquisa (72,7%). Os programas participantes 
possuem juntos 1.365 alunos matriculados. 

 

Em média, são cerca de 56 alunos por instituição 
destacando-se UNB, USP, USP RP, UNISINOS, UFC, 
UFES e UFRJ que possuem maior número de alunos. 

 



3 

• Em 19 instituições (79,2% dos 
respondentes) o desenvolvimento das 
atividades de ensino no âmbito do 
programa de pós-graduação foi definida 
pelos  órgãos superiores das instituições.  

• Em cinco IES (UEM, UnB, UFGRS, UFPR e 
UEOP) a situação atual foi definida pelo 
colegiado.  

• Na UFPB, cada professor teve autonomia 
para decidir manter atividades remotas 
ou suspender as atividades, repondo as 
aulas quando possível ou cancelar a 
disciplina. 

Deliberação sobre o 
desenvolvimento das atividades 
de ensino 
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 41,7% das IES pesquisadas o 
estão com atividades  
totalmente a distância;  

 29,2% parcialmente a 
distância e 29,2% 
totalmente suspensas.  

 

As duas últimas alternativas 
ocorrem basicamente em 

instituições públicas federais, 
enquanto as demais IES 

mantêm as aulas a distância. 

Deliberação sobre as aulas no âmbito 
da pós-graduação em tempos de 
pandemia COVID-19 



Deliberações sobre defesas 
de teses e dissertações. 
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Foi observado que as qualificações e 
defesas de teses e dissertações não 
foram suspensas, sendo que em 17 
instituições (70,8%) elas ocorrem 
totalmente a distância. 

 
 Em 7 instituições (29,2%) as defesas 

estão ocorrendo com membros internos 
das IES  e membros externos por 
videoconferência. Pode-se dizer que são 
parcialmente remotas. 
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Como as atividades de orientação no âmbito do programa de pós-graduação 
estão sendo realizadas? 

Três instituições (UFMS, URFJ 
e UFMG) mencionaram que 
as atividades da pós-
graduação já estavam 
planejadas antes do início da 
Pandemia para serem 
realizadas à distância.  

Em 17 instituições (70,8%) as 
orientações estão sendo realizadas 
totalmente à distância. Nas outras 7 
(29,2%), cada professor define a 
forma de trabalhar (que poderá ser a 
distância).  
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Ferramentas tecnológicas utilizadas 
no ensino a distância 

As ferramentas utilizadas pelas instituições no ensino 
a distância estão listadas abaixo.  
É importante destacar que várias IES citaram mais de 
uma ferramenta: 



 Problemas de conexão de internet (alunos e professores): 10 
 Falta de preparação dos docentes para uso das ferramentas: 7 
 Falta de estrutura (equipamentos, local, etc.): 4 
 Burocracia e falta de regulamentação da IES: 3 
 Instabilidade das ferramentas on line: 2 
 Dificuldade para transformar a disciplina em EaD: 2 
 Excesso de trabalhos aos alunos: 1 
 Rotinas de pais com filhos em homescholling (professores e 

discentes): 2 
 

PRINCIPAIS DIFICULDADES 
APONTADAS PELOS PROFESSORES 



PRINCIPAIS DIFICULDADES 
APONTADAS PELOS PROFESSORES 

EM RELAÇÃO AOS DISCENTES 
 

Rotinas de pais com filhos em homescholling: 2 

Falta de domínio das ferramentas por discentes: 4 

Dificuldades de discentes em homeoffice: 1 

Falta de domínio das ferramentas por discentes: 4 

Discentes com problemas psicológicos decorrentes do isolamento: 1  



Participe. 

INOVAÇÃO, INTEGRAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

DIRETORIA 2020-2021 

Dúvidas, sugestões e críticas: 

secretaria@ anpcont.org.br  


