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RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados de um estudo que buscou compreender a percepção dos 

professores sobre o Programa Interdisciplinar Orientado (PIO), mais especificamente no que se 

refere ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes desejadas aos egressos do 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis de uma universidade comunitária catarinense. Para 

tanto, efetuou-se uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, como coleta de dados 

optou-se por entrevista semi-estruturada com os professores envolvidos e, para análise dos 

resultados fez-se uso da análise de conteúdo. O estudo demonstrou que a primeira preocupação 

dos professores envolvidos consistia em eleger, para cada fase/semestre, um tema integrador de 

todas as disciplinas do semestre e, a partir dele, oportunizar o desenvolvimento de 

competências. As principais habilidades desenvolvidas, na percepção dos professores, é a 

capacidade de pesquisar, trabalhar em equipe e falar em público, ao passo que as principais 

atitudes apontadas foram liderança, inovação e criatividade. Ademais, os depoimentos 

evidenciaram que os docentes consideram a experiência interdisciplinar uma prática 

pedagógica inovadora e sentem-se abertos a cooperação, ao diálogo e motivados com o 

desenvolvimento acadêmico que percebem nos seus alunos.  

 

Palavras-chave: Competências; Interdisciplinaridade; Formação; Contador. 

 

Área temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade (EPC). 

 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, a organização e implantação de cursos de graduação em Ciências Contábeis 

seguem a normativa do Conselho Nacional de Educação (CNE) que por meio da Resolução n. 

10/2004, estabeleceu suas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). De acordo com este 

documento o Projeto Político Pedagógico (PPP) das Instituições de Educação Superior (IES) 

deve contemplar a concepção do Curso, suas peculiaridades, sua organização curricular e 

operacionalização, o perfil esperado para o egresso em termos de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, além de explicar a forma de realização da interdisciplinaridade (BRASIL, 2004). 

A partir desta orientação o Curso de Ciências Contábeis da UNESC procura promover 

a interdisciplinaridade por meio de um projeto disposto na matriz curricular do Curso 

denominado Processo Interdisciplinar Orientado (PIO) que busca o desenvolvimento de 

competências delineadas no perfil do egresso dispostas em seu Projeto Pedagógico. 

Após dez anos de experiência foi realizado um estudo com o objetivo de compreender 

como os professores envolvidos neste processo percebem o desenvolvimento dos 
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conhecimentos, habilidade e atitudes desejadas aos egressos, por meio de uma prática 

interdisciplinar. Como objetivos específicos foram estabelecidos: i) identificar as competências 

delineadas no perfil do egresso dispostas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC); ii) analisar a 

forma de realização da interdisciplinaridade; iii) identificar, na percepção dos docentes 

coordenadores do PIO, quais as competências desenvolvidas neste processo.  

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Como coleta de dados 

optou-se por entrevista semi-estruturada e, para análise dos resultados fez-se uso da análise de 

conteúdo. O lócus da pesquisa foi o Curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo 

Sul Catarinense (UNESC), localizada na cidade de Criciúma, sul catarinense, e os sujeitos 

envolvidos foram os professores coordenadores do Processo Interdisciplinar Orientado (PIO).   

A presente pesquisa buscou contribuir para o ensino e a formação em Ciências 

Contábeis em uma perspectiva interdisciplinar, tendo em vista a carência de produção, 

especialmente nesta área.  

 

2 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS CURSOS DE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS E SUAS IMPLICAÇÕES 

O MEC, no ano de 1997 convocou por meio do Edital n. 4, IES, sociedade científica, 

ordens e associações profissionais, associações de classe, setor produtivo, entre outros, a 

apresentarem propostas e sugestões para as DCN do Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis. Após sistematização das contribuições, o MEC instituiu em dezembro de 2004, as 

DCN para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis por meio da Resolução n. 10 do CNE.  

De acordo com o documento, o curso de graduação em Ciências Contábeis deve oferecer 

condições para que o contador seja apto a  

I – compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, 

em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização; 

II – apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo 

apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de 

quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com plena 

utilização de inovações tecnológicas; 

III – revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações 

organizacionais com o advento da tecnologia da informação (BRASIL, 2004). 

 

A resolução prevê ainda que as IES estabeleçam a organização curricular por meio de 

Projetos Pedagógicos (PP) que contemplem os seguintes elementos: perfil profissional esperado 

para o formado, relacionado às competências e habilidades; componentes curriculares 

integrantes; sistemas de avaliação; estágio curricular; atividades complementares; monografias 

e projetos de iniciação científica; entre outros aspectos. No PP são definidos os objetivos gerais 

do curso, carga horária, formas de avaliação e integração entre teoria e prática, modos de 

interdisciplinaridade e outros elementos necessários para o desenvolvimento do Curso.  

Cabe salientar que, embora a Resolução que institui as DCN tenha sido elaborada 

mediante a contribuição, também, da sociedade e órgãos de classe, a autonomia universitária 

precisa ser assegurada, pois muitas vezes o professor é também o profissional que representa 

seu órgão de classe. Neste caso, conforme afirma Volpato (2010), a opinião destes profissionais 

docentes está dividida, 
de um lado, como professores, vivendo a resistência da universidade diante da pressão 

externa para não perder sua missão de consciência crítica da sociedade, de vanguarda 

na produção de conhecimentos e na formação profissional e, de outro, como 

profissionais liberais, acompanhando a preocupação dos órgãos de classe com a 

expansão dos cursos, com a falta de qualidade e, às vezes, com o perfil para atender o 

mercado de trabalho (VOLPATO, 2010, p. 178). 

Assim, há de se considerar o posicionamento do próprio Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) no que tange as sugestões enviadas ao MEC para a DCN, referentes aos 

conteúdos de formação (básica, profissional e teórico-prática) e os respectivos objetivos das 
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disciplinas, ressaltando a necessidade de levar em consideração as características e 

especificidades de cada região do país. Fatores que conjugados tornam-se ferramentas 

colaborativas para o desenvolvimento do sujeito e para o exercício pleno da profissão de 

contador (CARNEIRO et al., 2008). 

Destaca-se neste cenário a discussão em torno do desenvolvimento de competências 

profissionais (conhecimentos, habilidades e atitudes) como elemento fundamental para a 

formação dos estudantes de Ciências Contábeis. O tema se insere, de fato, na agenda de 

discussões, especialmente na era do conhecimento na qual a profissão vem ganhando destaque 

em nível nacional e internacional. É também promissor devido a nova ordem que se encontra 

no cenário mundial, especialmente no mundo do trabalho, que está em busca de profissionais 

não somente qualificados e capacitados para o ofício, mas que tenham atitudes, princípios, 

valores e consciência de seu papel na sociedade. 

 

2.1 As Competências do Contador na Sociedade Contemporânea 

Desde as sociedades primitivas com controles rudimentares do patrimônio, passado pela 

exigência de boa caligrafia e conhecimento da língua portuguesa e francesa, até os dias atuais 

com a globalização das economias e a internacionalização das normas de contabilidade, há um 

aprimoramento da profissão exigindo do contador o desenvolvimento de competências, e uma 

nova postura diante dela.  

O campo de atuação da contabilidade envolve todas as entidades que exerçam atividades 

econômicas de pessoa física ou jurídica, entidades com ou sem finalidade lucrativa, sendo 

atribuição básica do contador, produzir informações úteis para as tomadas de decisões. Nesse 

sentido ele pode atuar  como: auditor interno, perito, consultor, controller, planejador tributário, 

auditor independente, analista financeiro, contador de custo, contador gerencial, atuário, 

empresário contábil, investigador de fraudes, professor, pesquisador, parecerista, conferencista, 

contador público, agente fiscal de renda, arbitragem e outros serviços afins.  

Iudícibus (2010) menciona duas finalidades de utilização da informação gerada pela 

contabilidade: o planejamento e o controle. Durante o processo de planejamento, a função da 

contabilidade pode ser reconhecida mediante o estabelecimento de cenários e planos 

orçamentários, indicando diretrizes para futuras ações. No processo de controle a contabilidade, 

com seus relatórios e demonstrações, colabora como meio de comunicação, informando “a 

respeito de planos e políticas da administração” (IUDÍCIBUS, 2010, p. 5).   

Embasado neste vasto campo de atuação, observa-se, de fato, inúmeras alternativas que 

o contador possui para exercer sua profissão e trabalhar em prol da sociedade. Cabe então 

avaliar quais as expectativas demandadas pelo sujeito enquanto profissional e também pela 

sociedade em geral e qual formação deve receber para atender essas exigências, identificando 

os conhecimentos necessários, as habilidades e atitudes indispensáveis.  

Franco (1999, p. 82) afirma que “além dos conhecimentos técnicos essenciais, o 

contador da atualidade precisa também desenvolver habilidades relativas à comunicação, às 

relações humanas e à administração, criando um balanceamento entre a formação teórica e a 

experiência prática”. O autor traz para a discussão as competências essenciais do contador neste 

novo momento social, decorrente da globalização, da abertura dos mercados e das inovações 

tecnológicas, da diversidade de campos para o exercício profissional, transcendendo, inclusive, 

os conhecimentos relacionados à contabilidade. 

Cardoso (2006) ao estudar as competências requeridas para o contador, concluiu que 

estas se confundem com as funções e as atividades do profissional. A pesquisa apontou quatro 

fatores de competências: específicas, de conduta e administração, de gerenciamento da 

informação e de comunicação.  

As competências específicas estão voltadas para o conhecimento técnico da área 

contábil e financeira, bem como a utilização das ferramentas de controle. As competências de 
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conduta e administração estão relacionadas à integridade e confiabilidade, a possuir visão 

estratégica de negócios, além de perfil empreendedor em busca de soluções criativas assumindo 

riscos calculados, quando necessário.  

As competências de gerenciamento da informação dizem respeito à gestão da 

informação por meio da tecnologia, negociação e técnicas de gestão. Por fim, as competências 

de comunicação relacionadas ao ouvir, a comunicar-se e fazer-se entender, ao atendimento dos 

usuários das informações geradas pela contabilidade, ao trabalho em equipe tanto na área da 

contabilidade como em grupos multidisciplinares na busca de soluções para os problemas 

diversos nas organizações.  

Pires (2008) buscou investigar a aderência entre a formação oferecida pelos cursos de 

graduação em Ciências Contábeis da Região Metropolitana de Porto Alegre e a necessidade do 

mundo do trabalho no que diz respeito às competências do profissional da contabilidade. O 

resultado da pesquisa demonstrou que para atender os empregadores o contador necessita, além 

de dominar a técnica contábil, desenvolver e aprimorar habilidades e atitudes, especialmente a 

liderança, o trabalho em equipe e a proatividade. Ademais, o conhecimento em áreas como 

“tecnologia da informação, contabilidade gerencial, administração, economia, finanças, 

auditoria, idiomas, recursos humanos e contabilidade internacional” também são demandados 

(PIRES, 2008, p. 173). 

Luiz e Schmidt Neto (2008) realizaram um levantamento envolvendo contadores da 

cidade de Joinville em Santa Catarina. Os autores conceituam trabalhador do conhecimento 

como sendo “um profissional moderno que tem capacidade de produzir, criar, gerar resultados 

positivos e que faz a diferença numa organização.” (LUIZ; SCHMIDT NETO, 2008, p. 88). 

Para tanto há necessidade de desenvolver um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, sendo 
 Conhecimento diversificado sobre os mais diversos assuntos; 

 Habilidade para se comunicar, liderar e motivar pessoas, realizar análises para 

otimizar resultados, dominar meios tecnológicos, monitorar as atividades a serem 

executadas, se auto-gerenciar e auxiliar na qualificação de projetos; 

 Atitudes para inovar, criar, ser dinâmico e participativo, flexível a mudanças, 

buscar educação continuada, compartilhar conhecimentos, equilibrar a vida 

pessoal e profissional, manter bom relacionamento com colegas e clientes, 

preservar os valores organizacionais e economizar tempo buscando realizar 

atividades que agregam valor ao negócio. (LUIZ; SCHMIDT NETO, 2008, p. 88). 

 

Pires, Ott e Damacena (2009), pesquisaram o perfil do profissional contábil requerido 

pelo mercado de trabalho por meio de análise de anúncios de ofertas de emprego publicados no 

jornal Zero Hora e site de recolocação profissional Manager, ambos de grande acesso à 

população, no período compreendido entre janeiro a setembro de 2007. O estudo revelou que a 

região metropolitana de Porto Alegre demanda, principalmente, por profissionais com 

capacidade para atuar na área contábil e fiscal, ao passo que a procura por profissionais dotados 

de um conjunto de habilidade e atitudes também é significativa. Este conjunto apresenta-se nos 

diferentes níveis hierárquicos como, por exemplo, comunicação e dinamismo para os anúncios 

de oferta de emprego para auxiliar; de coordenação de equipes e proatividade para a chefia e 

coordenação de equipes e liderança para o nível de gerência. 

Em um estudo realizado nas cem maiores empresas de Santa Catarina, Machado et al. 

(2010) buscaram identificar as competências exigidas aos controllers – contador responsável 

pelo planejamento das organizações. O resultado da pesquisa relacionou aspectos como: visão 

estratégica e de processos, raciocínio lógico e planejamento como competências profissionais, 

indicando a valorização de profissionais visionários, ao passo que como competências pessoais 

as mais citadas na pesquisa foram as relacionadas aos valores das empresas, como por exemplo, 

ética, honestidade, integridade, além de flexibilidade, liderança e saber trabalhar sob pressão. 
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Girotto (2010) buscou compreender o que a sociedade e o mundo do trabalho esperam 

dos contadores. O resultado apontou para a escassez de profissionais competentes para atender 

as exigências do mercado tendo em vista o fortalecimento da economia brasileira, a crescente 

participação das empresas brasileiras no mercado internacional, o avanço da tecnologia, entre 

outros aspectos específicos da área, como por exemplo a internacionalização das normas 

contábeis.  

Dentre as competências apontadas pelos pesquisados está, inicialmente, o domínio dos 

conhecimentos específicos da área, seguido do domínio da informática e suas ferramentas, bem 

como a interpretação dos resultados por ela gerados, possuir uma visão global e interdisciplinar 

para interagir e compreender o negócio em que atua e o reflexo de suas ações. Também é 

necessário ser polivalente, ter capacidade de comunicação de forma escrita e verbal, ser ético, 

saber trabalhar em equipe, possuir disposição para educação contínua, possuir espírito de 

liderança, dominar outro idioma, ter capacidade de planejamento e administração do tempo, ser 

capaz de entender, analisar e escolher a melhor alternativa para a organização, colaborando com 

os gestores nas decisões (GIROTTO, 2010). 

Em um estudo realizado por Mondardo, Cittadin e Ritta (2011), com os contadores 

filiados ao Sindicato dos Contabilistas de Criciúma e Região Carbonífera (SINDICONT), os 

autores constataram a importância da formação continuada e complementar. No que tange às 

habilidades, as pontuadas foram: saber ouvir e escrever, capacidade de tomar decisões, 

liderança, espírito para inovar, planejar, e por fim, como atitude, os pesquisados identificaram 

como prioritárias: dedicação, responsabilidade, pontualidade, ética e responsabilidade social. 

Pires (2008) apresenta em sua pesquisa os conhecimentos do contador na visão da IFAC 

como sendo: a) conhecimento de contabilidade e finanças e áreas afins; b) conhecimentos 

organizacionais e de negócios; e, c) conhecimentos de tecnologia da informação (TI). Em 

relação às habilidades do contador, também embasada no referido órgão, a autora menciona: a) 

Habilidades intelectuais - a solução de problemas, tomada de decisão e para o julgamento de 

situações complexas; b) Habilidades técnicas e funcionais - habilidades gerais e específicas da 

contabilidade; c) Habilidades pessoais - autogerenciamento, iniciativa, ética, adaptar as 

mudanças, etc; d) Habilidades interpessoais e de comunicação - interação com outras áreas do 

conhecimento, receber e transmitir informações, tomar decisões, trabalhar em equipe, interagir 

com pessoas de cultura diferente, falar e ouvir; e, e) Habilidades organizacionais e de 

gerenciamento de negócios - conhecimento de planejamento estratégico, habilidade de 

organizar e delegar tarefas, motivar e desenvolver pessoas, liderança, etc. 

A partir destes resultados de pesquisas anteriores pode se observar que o perfil do 

contador vem se aprimorando, não apenas nas questões técnicas e de conhecimentos científicos, 

mas, especialmente, em termos de habilidades e atitudes. A regulamentação da profissão, 

imposições de organismos internacionais, as exigências da LDB e seus reflexos nas resoluções 

e pareceres de instituições de ensino nacionais, além das transformações advindas da 

globalização, abertura de mercados e, recentemente, a internacionalização das normas 

contábeis, exigiram da profissão uma nova postura.  

Nesta perspectiva, há reflexos na formação na medida em que há necessidade de 

desenvolver um leque de competências com vistas a atingir o perfil desejado ao mundo do 

trabalho e a sociedade que se almeja, mais justa, mais ética e responsável. 

 

2.2 A Interdisciplinaridade como Possibilidade no Desenvolvimento de Competências 

De acordo com Fazenda (1995, p. 31) embora não haja um consenso sobre o conceito 

de interdisciplinaridade, seu princípio é sempre o mesmo, “caracteriza-se pela intensidade das 

trocas entre especialistas e pela integração das disciplinas num mesmo projeto”.  

Para Santomé (1998), o surgimento do termo interdisciplinaridade se deu em 

contraposição à fragmentação do conhecimento, tal como existe nos modelos de produção: há 
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separação entre trabalho intelectual e manual, entre teoria e prática, hierarquização de cargos, 

ausência de comunicação, etc, e também, da necessidade de se levar em conta o maior número 

de pontos de vista (análises integradas) para resolução de problemas complexos da sociedade 

atual.  

Portanto, não há necessidade de invalidar as disciplinas para oportunizar o 

desenvolvimento de competências em uma perspectiva interdisciplinar. O essencial é 

questionar sobre quais disciplinas e conteúdos adotar, e o fundamental: como desenvolvê-los 

como diz Perrenoud (1999). Para tanto, faz-se necessária a compreensão do conceito e as 

perspectivas que podemos encontrar na organização disciplinar para a articulação do saber. 

Japiassu (1976) instiga uma reflexão sobre as condições de produção, elaboração e 

articulação do saber interdisciplinar para que não se torne um modismo ou um simples encontro 

de especialistas para troca de dados. Ao propor o trabalho interdisciplinar o autor pretende 

convergir saberes e disciplinas visando resolver uma situação real que exija a mobilização do 

conhecimento para a ação ou decisão. Muito embora reconheça que o objetivo principal seja 

identificar o denominador comum por meio de um confronto dialético, tem a consciência que a 

interdisciplinaridade pode se transformar em uma simples reunião de várias especialidades. 

Como motivações para trabalhar de forma interdisciplinar, especialmente no ensino 

superior, o autor apresenta: o desenvolvimento da ciência, as reivindicações dos próprios 

estudantes por um ensino globalizado e conectado com a prática, a formação integral do sujeito, 

a aproximação da universidade e da sociedade e, por fim, a proposição de novos temas para 

estudo. Para tanto, coloca como condição sine qua non a revisão total dos conteúdos e das 

metodologias de ensino.  

Para Santomé (1998, p. 46) “sempre existiu, em maior ou menor medida, uma certa 

aspiração à unidade do saber”. No entanto, “as razões e finalidades das propostas 

interdisciplinares costumam ser muito diferentes, porém coincidem em sua necessidade, se 

quisermos realmente chegar a compreender o mundo em que vivemos e enfrentar problemas 

cotidianos e futuros” (SANTOMÉ, 1998, p. 55).  

De acordo com o autor, alguns passos costumam estar presentes nas intervenções 

interdisciplinares, tais como: definir o problema; determinar os conhecimentos e disciplinas 

necessários; ter um marco integrador; especificar os estudos que devem ser realizados; reunir 

os conhecimentos atuais e buscar novos; encontrar uma linguagem comum; realizar reuniões 

integradoras; comparar e avaliar as contribuições; integrar os dados; ratificar ou não a solução; 

decidir a ação.  

Santomé (1998) frisa que estudantes com educação interdisciplinar tornam-se mais 

capacitados para enfrentar problemas cotidianos que transcendem os limites de uma disciplina, 

mas para isso não basta denominar alguma experiência de interdisciplinar e acreditar que as 

pessoas começarão a trabalhar em equipe e de forma partilhada.  

O conceito de interdisciplinaridade, de acordo com Pombo (2003), está relacionado aos 

limites do nosso território de conhecimento, a um problema cuja solução necessita de diferentes 

olhares. O fenômeno da especialidade, do esquartejamento e análise das partes, apesar de 

necessária e da grande contribuição para a ciência, é hoje insuficiente, [...] “o todo não é a soma 

das partes”, desta feita, “a especialização tem que ser complementada, ou substituída por uma 

compreensão interdisciplinar capaz de dar conta das múltiplas perspectivas que a ciência tem 

que convocar para o conhecimento mais aprofundado dos objetos de estudos e da sua essencial 

complexidade” (POMBO, 2008, p. 62). 

Nesse mesmo sentido Lück (2007) contribui ao dizer que com a evidente fragmentação 

criada e enfrentada pelos homens, em especial pelos educadores em seu cotidiano por conta da 

especialização, há um despreparo para enfrentar os problemas globais que exigem não só uma 

postura polivalente, mas também uma visão globalizada da realidade e, principalmente, uma 

atitude contínua de aprender a aprender. 
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Neste cenário, tendo sob o ensino a responsabilidade de formar indivíduos para a 

cidadania, ele próprio precisa se reformular e se reorganizar, isso porque está fragmentado, 

fechado em disciplinas dissociadas da realidade da vida. No contexto deste movimento, surge 

a alternativa da interdisciplinaridade, não como uma inovação ou uma moda, emergindo dos 

“educadores a necessidade de se promover e superar essa fragmentação, em busca de uma visão 

e ação globalizadora e mais humana” (LÜCK, 2007, p. 14).  

Observa-se que, no que tange à interdisciplinaridade, não há um consenso em relação 

ao seu conceito. Há sim um reconhecimento que esta metodologia propicia o desenvolvimento 

nos estudantes de conhecimentos, habilidades e atitudes; que clama aos professores e 

administradores das instituições de ensino para sair da zona de conforto culturalmente 

vivenciada; que para ser implementada precisa ocorrer o diálogo e a cessão de vários fatores, 

especialmente de tempo; que necessita, primeiramente, conhecer as metas da instituição de 

ensino referente ao perfil do egresso que deseja formar e a sociedade que se deseja construir. 

Ao mesmo tempo, há de ter-se ciência que os discursos sobre interdisciplinaridade não 

são neutros. Muitos vêm recheados de intenções oriundas do mercado, e é neste aspecto que as 

instituições de ensino, professores e demais interessados na educação precisam refletir sobre o 

que é próprio da educação, de uma formação mais integradora, crítica e cidadã e o que é próprio 

do mercado, para o mercado. Somente a partir de uma formação crítica é que se pode atuar na 

formação de futuros profissionais que além de excelentes técnicos se tornem verdadeiros 

agentes transformadores da realidade onde atuam. 

 

3 O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: O QUE APONTAM OS DOCUMENTOS 

LEGAIS 

O Curso de Graduação em Ciências Contábeis da UNESC tem por missão “formar 

profissionais competentes, com visão empreendedora e globalizada, comprometidos com o 

desenvolvimento econômico e social.” (UNESC, 2010, p. 12). Para atingir sua missão, pretende 

formar profissionais com, 
  raciocínio lógico, crítico e analítico para a solução de problemas de natureza 

contábil; 

 despertar a capacidade do estudante para a construção e reconstrução do 

conhecimento contábil em ambientes de constantes mudanças; 

 facilitar a formação de profissionais com capacidade de comunicação e liderança, 

dotando-os de habilidades e atitudes para promover e realizar trabalho em equipe; 

e 

 oferecer condições e estimular o desenvolvimento integrado e contínuo de 

competências, necessárias ao contador (UNESC, 2010, p. 12). 

 

Como referencial pedagógico o Curso de Graduação em Ciências Contábeis da UNESC 

foi organizado para atender os campos interligados de formação básica, formação profissional 

e formação teórico-prática, em consonância com a Resolução CNE/CES n. 10/2004. Nesse 

sentido foi estabelecida a sua organização curricular por meio de um Projeto Pedagógico (PP) 

o qual orienta atitudes, posturas e práticas que se desenvolvem no ambiente acadêmico.  

O PP é uma proposta flexível, sujeita a inserções que permitam a sincronia com a 

realidade, tão importante para o estabelecimento de competências necessárias aos graduandos 

e egressos em relação ao mundo do trabalho e ao modo de vida. É, pois, um documento 

explicativo dos compromissos construídos coletivamente pelos sujeitos envolvidos em sua 

elaboração. Nesse sentido, trata-se de um instrumento vivo que norteia as ações educativas para 

a melhoria do Curso (UNESC, 2010). 

A partir do marco pedagógico da UNESC foram definidos alguns temas que serviram 

de parâmetro para a elaboração do PP do Curso de Ciências Contábeis, como por exemplo, 
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perfil do professor, do coordenador, do aluno, do representante de turma e do egresso, e 

conceito envolvendo o processo ensino-aprendizagem, avaliação, pesquisa e extensão.  

Em razão de este estudo relatar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes desejadas aos egressos do Curso por meio de uma prática interdisciplinar apresenta-se, 

por meio do Quadro 1, um recorte do PP referente ao perfil do egresso, o perfil ideal do aluno 

e o diagnóstico da situação real. 
  

Quadro 1: Perfil do aluno do Curso de Ciências Contábeis da UNESC  

Perfil do egresso Perfil ideal do aluno Perfil real do aluno 

Profissional apto a propor 

soluções econômico-financeiras 

de gestão que atendam às 

demandas da sociedade e que 

auxiliem a responder aos 

desafios advindos das 

transformações tecnológicas, 

sociais e empresariais. 

Um estudante comprometido com as 

políticas da Universidade e do Curso, 

atento às competências exigidas pelo 

mercado de trabalho, desenvolvendo-se 

como pesquisador não apenas para 

ampliar seus conhecimentos na área da 

contabilidade, mas também para 

contribuir com novos conhecimentos. 

Deve estar comprometido em 

desenvolver competências para atuar na 

área e atualizar-se constantemente, 

além de ter atitudes éticas durante sua 

trajetória acadêmica. 

Um aluno trabalhador, 

responsável pelo pagamento de 

suas mensalidades escolares, 

consequentemente sem condições 

de participar de projetos de 

pesquisa e/ou extensão. 

Preocupados com a aprovação nas 

disciplinas, não se envolvem com 

o exercício do raciocínio crítico, 

em sua maioria não cultivam o 

hábito da leitura e apresentam 

dificuldades para redigir e 

interpretar textos, além de 

apresentar dificuldades em expor 

argumentações em defesas orais. 

Fonte: UNESC (2010)  
 

A proposta curricular do Curso de Ciências Contábeis, bem como suas atividades e 

ações, estão direcionadas para a formação de profissionais que tenham visão integrada de 

conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar na área específica ou em outras áreas. E que 

tenham capacidade de: a) dominar as técnicas contábeis compatíveis com o exercício 

profissional; b) enfrentar desafios; c) acompanhar e se adaptar as mudanças; d) relacionar-se 

com outros grupos, profissionais ou não; e) apresentar, transferir, receber e analisar 

informações; f) expor e defender ponto de vista técnico-científico, sob forma verbal, escrita ou 

visual; g) ordenar e delegar tarefas em equipes multidisciplinares e exercer liderança; h) motivar 

e promover o desenvolvimento de seus colaboradores; i) ser empreendedor com condições de 

relacionar-se com os diversos segmentos da sociedade; j) agir com ética e responsabilidade 

social e assumir papel de agente transformador com pleno exercício profissional e de cidadania; 

k) disposição para manter-se profissionalmente atualizado, face às mudanças que diariamente 

afetam o mundo dos negócios, e via de regra, a atividade contábil; e l) agir com respeito, ética 

e cidadania no desempenho de sua profissão (UNESC, 2010, p. 12). 

Tendo como pressuposto atender a Resolução n. 10/2004 do CNE/CES e a Resolução 

n. 12/2008 da Câmara de Ensino e Graduação da UNESC, foi aprovado pelo colegiado do Curso 

de Ciências Contábeis da UNESC a interdisciplinaridade como elemento estrutural do PP 

(UNESC, 2009). 

Por esta razão foi implantado no Curso o Programa Interdisciplinar Orientado, PIO, que 

“consiste na realização de ações integradoras de conteúdos e atividades, sob a orientação e 

acompanhamento das Coordenações de Fase com a participação efetiva e integrada dos 

docentes que nela ministram aulas.” (UNESC, 2009, p. 1). O PIO consta no PP como 

colaborador na minimização das carências detectadas no diagnóstico do perfil real do aluno, 

por meio da realização de “seminários, debates, apresentações de trabalhos, incentivo à leitura, 

produção textual, entre outros.” (UNESC, 2010, p. 32). 

O PIO compreende “ações e atividades que contemplem assuntos, eixos, temas, ou 

outras tarefas de caráter interdisciplinar que propiciem o atingimento do perfil profissiográfico” 
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disposto no PPC (UNESC, 2009, p. 2). O PIO tem como foco o desenvolvimento, aquisição, 

ampliação de conhecimentos, habilidades e atitudes (UNESC, 2009). 

Para cada uma das nove fases do Curso há um docente que coordena o PIO, sendo 

responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento das atividades previamente 

determinadas em conjunto com os demais docentes que ministram aulas na mesma fase.  

Sobre o funcionamento e a operacionalização do PIO, principalmente em relação aos 

seminários interdisciplinares, eles ocorrem durante o período letivo, em duas etapas por 

semestre, com duração de uma semana cada. 

Em cada semestre, os docentes de cada fase do Curso se reúnem para discutir sobre o 

tema que servirá de eixo integrador entre as disciplinas, para, em seguida, definir os 

procedimentos metodológicos que serão utilizados durante os seminários interdisciplinares. Os 

temas sugeridos procuram integrar as disciplinas da fase, buscam trazer conhecimentos da 

realidade e partem das experiências e necessidades na formação dos estudantes.  

  

4 O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA POR MEIO DO PIO: A 

PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES 

A partir das análises do perfil dos professores entrevistados, foi possível constatar que 

os docentes responsáveis por coordenar o PIO são graduados na área de Ciências Contábeis, 

possuem especialização em diversas áreas da contabilidade e além da docência, acumulam 

funções de contadores, peritos, assessores e controllers em outras organizações. Apenas um 

deles possui o título de mestre e dedica-se exclusivamente à Universidade.  

No que tange as atividades realizadas durante os seminários integradores constatou-se 

que praticamente todos os docentes utilizam a mesma metodologia. O primeiro seminário é 

dedicado à explicação das atividades que serão desenvolvidas no Programa, que são sempre 

realizadas em equipe. Por fim ocorre a pesquisa sobre o tema integrador escolhido e dá-se início 

à elaboração do trabalho escrito. No segundo seminário são realizadas as apresentações dos 

trabalhos pelas equipes, visitas de estudos e avaliação dos seminários.  

Inicialmente, para identificar a existência de um eixo integrador, condição sine qua non 

para interdisciplinaridade, conforme Japiassu (1976), Fazenda (1995) e Pombo (2003), foi 

perguntado aos docentes coordenadores do PIO qual o tema integrador eleito para cada uma 

das nove fases do Curso. Posteriormente, questionou-se a respeito da percepção deles sobre 

conhecimentos, habilidades e atitudes que estão sendo desenvolvidas nos estudantes ao 

participarem do PIO. A partir dos depoimentos podem-se identificar várias competências 

elencadas no PP do Curso, conforme segue: 

PIO I (1ª fase) – Conhecimentos envolvendo o tema integrador ‘Áreas de atuação do 

contador’. Habilidades relativas à realização de pesquisas científicas, escrita; resumos, 

raciocínio lógico, oratória. Atitudes englobando liderança, promoção e apoio aos colegas, 

inovação, iniciativa e criticidade. 

PIO II (2ª fase) - Conhecimentos envolvendo o tema integrador ‘Empreendedorismo e 

Plano de negócios’. Habilidades relativas à elaboração de um plano de negócios; análise pontos 

fortes e fracos, oportunidades e ameaças do empreendimento; planejamento financeiro; 

preenchimento de guias e do contrato social; consulta de sites e outras fontes de pesquisa; falar 

em público; trabalhar em equipe, argumentar e defender ideias; utilizar mídias digitais. Atitudes 

englobando liderança, dedicação, inovação, criatividade, empreendedorismo, respeito a 

opiniões e novas maneiras de construir conhecimentos (recursos de informática). 

PIO III (3ª fase) – Conhecimentos envolvendo o tema integrador ‘Ciclo de negócios’. 

Habilidades relativas ao preenchimento de notas fiscais com destaque de impostos, elaboração 

de fluxo de caixa, contas a pagar e receber; trabalhar em equipe; administrar conflitos. Atitudes 

englobando liderança, inovação, criatividade, proatividade e autonomia. 
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PIO IV (4ª fase) – Conhecimentos envolvendo o tema integrador ‘Informações dos 

demonstrativos contábeis no site da BOVESPA’. Habilidades relativas à pesquisa na internet 

e nas bases de dados disponibilizadas pela UNESC, análise comparativa das informações entre 

as empresas da BOVESPA, oratória, emissão de relatórios, poder de síntese, trabalhar em 

grupo. Atitudes englobando liderança, criatividade e ética. 

PIO V (5ª fase) – Conhecimentos envolvendo o tema integrador ‘Projeto Empresarial’. 

Habilidades relativas à elaboração e defesa de estratégias empresariais, reflexão sobre os erros 

e acertos das estratégias, trabalhar com concorrência, trabalhar em grupo, tomar decisões, 

divisão de tarefas. Atitudes englobando espírito empreendedor, liderança, proatividade, 

inovação, dinamismo, participação, colaboração e criatividade. 

PIO VI (6ª fase) - Conhecimentos envolvendo o tema integrador ‘Convergência aos 

padrões internacionais de contabilidade’. Habilidades relativas à síntese, escrita, 

compreensão. Atitudes englobando a educação constante, criatividade e dedicação. 

PIO VII (7ª fase) - Conhecimentos envolvendo o tema integrador ‘Auditoria de 

controles internos nas empresas’. Habilidades relativas à auditoria, análise critica, pesquisa, 

leitura, redação de pareceres. Atitudes englobando responsabilidade e ética. 

PIO VIII (8ª fase) - Conhecimentos envolvendo o tema integrador ‘Governança 

corporativa’. Habilidades relativas à elaboração de modelagem das informações gerenciais, 

pesquisa, uso do excel, montagem e análise de gráficos, comparação/análise de demonstrativos 

contábeis, análise de índices de rentabilidade. Atitudes englobando cooperação, espírito 

empreendedor, liderança e inovação. 

PIO IX (9ª fase) - Conhecimentos envolvendo o tema integrador ‘Contabilidade 

tributária e TCC’. Habilidades relativas à confecção e preenchimento de declarações fiscais, 

cálculo de impostos, envio de informações fiscais, pesquisa, redação, oratória, defesa de pontos 

de vista. Atitudes englobando responsabilidade, ética e proatividade. 

O estudo demonstrou que, para elegerem os temas integradores os docentes levam em 

consideração: a) o nível de conhecimento em que se encontram os alunos; b) necessidade de 

aprofundar os conteúdos de algumas disciplinas ofertadas pelo Curso; c) necessidade de 

unificação das disciplinas de cunho tributário ofertadas pelo Curso; d) enfatizar conteúdos 

importantes para o TCC; e) corrigir alguma lacuna da matriz curricular do Curso. 

Pelos depoimentos analisados percebe-se que o tema integrador proposto para cada PIO 

é o que baliza as atividades de cada semestre. Os trabalhos durante o PIO são realizados pelas 

equipes de estudantes sob a orientação do professor coordenador e as eventuais dúvidas, 

sentidas por eles durante o processo, são sanadas pelos demais professores que atuam nas 

diversas disciplinas naquele semestre letivo.  

Os saberes que emergem do tema integrador transformam-se em secundários no 

processo, visto que não há, por parte dos docentes coordenadores, um sentimento de 

responsabilidade de ensinar conteúdos, mas sim orientá-los na busca de resolução de problemas 

concretos, sob os quais são desafiados pelo tema gerador.   

Com afirma Santomé (1998, p. 45) a importância da interdisciplinaridade está na medida 

em que ela faz emergir nos sujeitos uma nova pessoa: “Mais aberta, flexível, solidária, 

democrática e crítica” para atuar no mundo que clama por “pessoas com uma formação cada 

vez mais polivalente para enfrentar uma sociedade na qual a palavra mudança é um dos 

vocábulos mais frequentes e onde o futuro tem um grau de imprevisibilidade como nunca em 

outra época da história da humanidade.”  

No que tange ao entendimento sobre o termo interdisciplinaridade, tal como frisou 

Fazenda (1995), os docentes coordenadores do PIO apresentaram dificuldades em conceituar o 

termo e, utilizaram diferentes expressões de sentido figurado para tentar explicar o movimento 

interdisciplinar, como por exemplo, uma rede, uma amarração de conteúdos, um eixo que 

movimenta a roda do conhecimento. 
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Embora tenham tentado explicitar o seu entendimento, nenhum dos entrevistados 

levantou uma bandeira em defesa do ensino interdisciplinar nem elencou uma série de 

benefícios para sua implementação e manutenção ou cogitou invalidar as disciplinas e adotar, 

exclusivamente, a metodologia interdisciplinar e o desenvolvimento de competências 

(PERRENOUD, 1999, 2013). Assim como nenhum docente mencionou termos como 

“fragmentação” ou “esquartejamento” do conhecimento, muito embora a ideia de superação 

tenha permeado, praticamente, todas as falas (JAPIASSU, 1976; FAZENDA, 1995).  

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Para melhor compreender a percepção dos docentes coordenadores, analisando e 

interpretando seus depoimentos pode-se perceber que dependendo do tema integrador e, 

consequentemente, das atividades realizadas em cada PIO, todas as competências elencadas no 

PPC são trabalhadas, em maior ou menor grau. Neste sentido, a primeira preocupação dos 

docentes coordenadores está em eleger um tema que integre todas as disciplinas da fase e, a 

partir dele, desenvolver conhecimentos diversos nos seminários interdisciplinares. As 

habilidades mais citadas foram: capacidade de pesquisar, trabalhar em equipe e falar em 

público, ao passo que as atitudes envolvem liderança, inovação e criatividade, cada vez mais 

requisitadas no momento atual. 

Quanto à percepção dos docentes coordenadores acerca da interdisciplinaridade 

constata-se que as suas percepções estão relacionadas à colaboração entre disciplinas, para tanto 

se dispõem ao diálogo e à reflexão, sem negar as dificuldades ou limites desta prática.  

Esta forma de compreender a interdisciplinaridade se aproxima do entendimento de 

Fazenda (1995), inicialmente na dificuldade de conceituar o termo e posteriormente para uma 

interação que possibilita o diálogo, ocasionando uma mudança de atitude por consequência da 

reunião de ideias individuais em torno de um mesmo objeto de estudo, substituindo a concepção 

fragmentária por unitária. 

Para os docentes coordenadores, a experiência está sendo válida, e demonstraram estar 

abertos à cooperação, ao diálogo entre os pares, romperam barreiras e relataram motivados os 

resultados dos trabalhos interdisciplinares feitos pelos estudantes. Seus “olhos brilharam” 

quando falaram sobre o desenvolvimento dos estudantes, do aflorar de lideranças, das 

discussões que surgiram inesperadamente durante os seminários, das apresentações cada vez 

mais criativas e inovadoras. 

Pelo que tudo indica, os dados revelaram que o PIO caminhou para além de seu objetivo 

de desenvolver nos estudantes as competências elencadas no PPC, visto que gerou, também nos 

docentes coordenadores, a necessidade de integração de seus saberes e o rompimento das 

práticas pedagógicas tradicionais.  

Nesse sentido, o estudo demonstrou que os docentes coordenadores percebem a 

interdisciplinaridade como a colaboração entre disciplinas, e para tanto se dispõem ao diálogo 

e a reflexão, sem negar as dificuldades ou os limites existentes nesta prática. 

Em relação ao Processo Interdisciplinar Orientado, como o próprio nome já revela, é 

um PROCESSO, e como tal tem muito a aprender! 
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