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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo conhecer as ações da coordenação diante do perfil de 

competências profissionais necessárias aos concluintes de um curso de ciências contábeis. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Os dados foram 

coletados por meio de entrevista e analisados por meio da análise de conteúdo. Constatou-se 

que o perfil de competências profissionais dos concluintes ligadas aos blocos organizacional, 

técnico-profissional e social demandam ações da coordenação tais como: a) gestão 

democrática e construção coletiva do projeto pedagógico-curricular; b) criação de espaços 

para o diálogo (reuniões e colegiado) e a interação entre as áreas/disciplinas (núcleo docente 

estruturante); c) uso de estratégias que visem administrar conflitos; d) prática da ética 

profissional; e) prática da liderança, do comprometimento e da confiança; f) flexibilização 

curricular; g) planejamento estratégico e avaliação das ações; h) autodesenvolvimento 

profissional. Essas práticas e mecanismos que estimulam a participação dos envolvidos nas 

tomadas de decisão caracterizam a gestão democrática e o perfil de liderança da coordenação. 

Conclui-se que a gestão democrática-participativa pode favorecer os processos formativos do 
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profissional na contemporaneidade e apresentar-se como um caminho para assegurar o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais dos discentes pelo 

seu empenho na dinamização do currículo, no desenvolvimento dos processos de pensar e de 

criar, na formação da cidadania participativa e na formação ética.  

 

Palavras-chave: Coordenação da graduação.  Competências profissionais. Educação contábil.   

 

Área Temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O novo modelo produtivo traz novos desafios e exigência no que tange às 

competências dos trabalhadores.  De acordo com Siqueira (2009, p. 7) “a organização 

horizontal (em oposição àquela vertical fordista) enfatiza a co-responsabilidade  dos 

trabalhadores e faz crescer a importância da comunicação em que os conhecimentos podem 

ser comunicados entre os trabalhadores e entre os trabalhadores e a empresa”, bem como a 

dedicação a uma única tarefa é substituída pela realização de múltiplas funções. 

Isso significa dizer que o modelo produtivo flexível é gerador de mudanças também 

nos processos de trabalho, consumo e tecnologia, que vão além das empresas atingindo outros 

segmentos da sociedade, principalmente as instituições de educação, escolas e universidades. 

Este cenário de mudanças interfere diretamente nas políticas educacionais, especialmente no 

Brasil, autores como Souza (1998) no que concerne às reformas curriculares em curso, os 

autores observam  que  estas tem se configurado em diferentes ações políticas, onde a 

discussão curricular tem sido colocada como o “carro chefe”.  Entretanto, vale ressaltar que o 

papel da universidade não se reduz a um espaço que se identifique apenas com o ensino e com 

a formação de profissionais para o mercado de trabalho.  

Neste sentido, este estudo utilizará o termo “mundo do trabalho”, pois além das 

competências técnicas (saber –fazer) a formação de “profissionais-cidadãos” (Mazetto, 2003) 

envolve as dimensões cognitivas (saber) e atitudinais e éticas (saber-ser), (Deffune;  

Depresbiteris,  2002, pp. 19-75). Por isso, torna-se relevante considerar em igual proporção a 

pesquisa no ensino e vice-versa na formação profissional.  

Para sintonizar a universidade com os paradigmas da modernidade e a formação 

científica e tecnológica dos alunos, a LDB (Brasil, 1996) buscou a adequação dos cursos de 

graduação por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). As mudanças curriculares 

adotadas para os cursos de graduação foram orientadas pelos seguintes princípios: a) 

flexibilidade na organização curricular; b) dinamicidade do currículo; c) adaptação às 

demandas do mercado de trabalho;  d) integração entre graduação e pós-graduação;  e) ênfase 

na formação geral, etc.    

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9394 de 1.996 (Brasil, 1996) defende a construção da 

proposta pedagógica, originada no coletivo da instituição acadêmica com vistas a 

“configuração da identidade e da particularidade da instituição educativa" (Veiga, 2001, p. 

187).  Defende a flexibilidade, a autonomia, a gestão democrática-participativa em relação 

com a concepção histórico-crítica da educação de cunho sócio-político em oposição à 

concepção tradicional de cunho cientifico-racional, isso é o que diferencia as mudanças 

curriculares atuais frente aos desafios da contemporaneidade (Libâneo, 2001).  

 As mudanças trazidas pela LDB de 1996 são uma tentativa de melhoria da qualidade 

da educação superior ao propor a autonomia das IES e estabelecer diretrizes para o projeto 

pedagógico de cada curso buscando a flexibilização curricular. No que se refere ao curso de 

Ciências Contábeis, a resolução CNE/CES n. 10/2004 propõe diretrizes em consonância, além 



 
 

 

 

da  (LDB, 1996) e com o que propõem órgãos internacionais como o International 

Accounting Education Standards Board (IAESB) que emite as Normas Internacionais de 

Educação para profissionais contabilistas e o International Federation of Accountants  (IFAC, 

2010)  que ressaltam a necessidade de adequação dos cursos mediante as modificações 

ocorridas  na profissão. 

Nesta linha de pensamento Consenza (2001) diz que o contador precisa possuir mais 

do que a formação técnica, o exercício da profissão contábil exige competências que 

ultrapassam as experiências práticas para atender  o objetivo básico da contabilidade que de 

acordo com  Iudicibus e Marion (2000, p. 23)  é o de “fornecimento de informações 

econômicas para diversos usuários, de forma que propiciem decisões racionais”.  

Neste sentido, autores  como Libâneo (2001; 2003); Veiga (2004); Gadotti e Romão 

(2000); Bordignon e Gracindo (2004) defendem a ideia de que o gestor deverá estar pré-

disposto a realizar uma gestão descentralizada e participativa envolvendo a comunidade 

acadêmica como um todo diante da construção do PPP do curso, de modo a realizar um 

trabalho compartilhado na gestão pedagógica, planejando, organizando e avaliando assim 

todo o processo de ensino-aprendizagem em vista do alcance das metas e objetivos 

educacionais desejados.   

Desvelar o estilo de gestão e as ações da coordenação mediante o perfil desejado dos 

formandos do curso motivou a realização deste estudo, a escolha do tema e a formulação da 

seguinte questão de pesquisa: Quais são as ações da coordenação diante do perfil de 

competências profissionais necessárias aos concluintes do curso de ciências contábeis?  
Tendo em vista esta problemática elaborou-se  como objetivo geral conhecer as ações 

da coordenação diante do perfil de competências profissionais necessárias aos concluintes de 

um curso de ciências contábeis localizado na cidade de São Paulo, procurando deste modo 

identificar que competências são mobilizadas pela coordenação tendo em vista o perfil 

desejado aos egressos do curso.  

Espera-se que esta pesquisa contribua para um aprofundamento maior dos 

conhecimentos sobre as ações da coordenação mediante o perfil de competências profissionais 

necessárias aos concluintes dos cursos de graduação, bem como ofereça subsídios para as 

reflexões dos profissionais que atuam como coordenadores de curso, principalmente na área 

contábil, para que suas tomadas de decisões mediante adequações curriculares permitam 

maior alinhamento  entre o mundo do trabalho e o exercício da profissão.   

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Tendo em vista que a gestão acadêmica é o foco deste estudo nessa sessão discutem-se 

conceitos como o de gestão acadêmica, Projeto Político Pedagógico,  competência 

profissional o perfil de competências do contador.  

 

2.1 O conceito de gestão acadêmica no âmbito das reformas curriculares no Brasil  

Percebe-se a urgência da educação superior acompanhar o processo de 

transformações sociopolíticas e econômicas que exigem, entre outras demandas, mudanças 

em sua forma de gestão (Barbalho, 2007). Nesta mesma linha de pensamento Masetto (2003) 

discute o conceito de ensino superior que permeia a gestão universitária e o fato deste ser 

entendido como um sistema formador de profissionais para o mercado de trabalho. O autor 

ressalta a necessidade da universidade assumir sua função ético-politica de formação de 

“profissionais-cidadãos”.   

A gestão é entendida neste estudo em acordo com Libâneo (2001, p. 78) que diz ser 

“processos intencionais e sistemáticos de se chegar a uma decisão e de fazer a decisão 

funcionar”, o processo de tomada de decisão se dá coletivamente de forma participativa, em 



 
 

 

 

oposição a gestão centralizada e tecnocrática em que as decisões vêm de cima para baixo, 

bastando cumprir um plano previamente elaborado, sem a participação dos professores, 

especialistas e envolvidos com a educação escolar. 

A concepção democrática da gestão acadêmica contribui para que a universidade 

cumpra com sua função de parametrizar-se pela qualidade da educação que oferece pela 

competência dos profissionais que forma (Slomski, 2007) o que resulta na  “apropriação de 

saberes, procedimentos, atitudes e valores por parte dos alunos” (Libâneo, 2001, p. 111). 

Neste âmbito, o projeto politico pedagógico (PPP) do curso apresenta-se como instrumento de 

gestão acadêmica. 

 

2.1.1 O Projeto Político Pedagógico do curso como instrumento de gestão 

Visando por em prática a educação cidadã pela gestão democrática e participativa, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDBEN, nº 9394/96) no Art. 12 diz que: 

“Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 

terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica”. Fica então 

reconhecida a função que tem o PPP de organizar política e metodologicamente o ambiente 

escolar e de se constituir como um mecanismo de ação participativa no campo da gestão. 

Sendo assim, a LDB 9.394/96 busca superar a LDB 4.024/61 (currículos mínimos) 

fundamentada pelo paradigma tradicional de administração acadêmica.   

O Projeto Político Pedagógico (PPP) vem se configurando no discurso oficial como 

um caminho para a mudança curricular e o alcance da qualidade da educação superior, neste 

sentido André (2001, p.188) adverte que “o PPP não é apenas uma carta de intenções, nem 

apenas se reduz a uma exigência de ordem administrativa”. Ele deve, necessariamente 

“expressar a reflexão e o trabalho realizado em conjunto por todos os profissionais da escola, 

no sentido de atender às diretrizes do sistema nacional de Educação, bem como as 

necessidades locais e específicas da clientela da escola; desse modo, concretiza a identidade 

da escola e oferece garantias para um ensino de qualidade”. 

Como mecanismo de organização e gestão, o PPP significa também: “um 

instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da 

escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, 

participativa. E uma metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a ação de todos os 

agentes da instituição” (Vasconcelos, 1995, p.143). Isso significa dizer que a dimensão 

política do PPP esta na ideia de projeto e na intencionalidade da prática pedagógica. Gadotti 

(2000, pp. 35 – 36), nesse sentido, afirma que “não se constrói um projeto sem direção 

política, um norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico é também político”.  Ou seja, 

que ideia se tem de educação? Que perfil de egresso se quer do curso? Para viver em que 

sociedade? A ideia de projeto indica sempre “processo em construção, uma etapa em direção 

a uma finalidade que permanece como horizonte” da instituição de educação (Gadotti, 2000, 

pp. 35 – 36).  

O enfrentamento do desafio de elaboração do PPP esta na ousadia do gestor, nos 

mecanismos e ferramentas de gestão que utilizará para a construção e vivência do projeto 

pedagógico, neste sentido, (Veiga, 1996, p. 14) propõe que sejam utilizados fundamentos 

teóricos e metodológicos da ciência e da pedagogia na construção e execução do projeto de 

modo que as mudanças sejam significativas e a educação seja de qualidade. Gadotti (2000, 

p.38) por sua vez  destaca competências a serem mobilizadas a fim de otimizar e qualificar a 

proposta pedagógica nos seguintes pontos: a) comunicação eficiente a fim de ser 

compreendido; b) adesão voluntária e consciente ao projeto, onde todos precisam estar 

envolvidos e  serem co-responsáveis; c) um bom suporte institucional e financeiro, isto é, 

vontade política e recursos definidos; d) controle, acompanhamento e avaliação; d) um 



 
 

 

 

ambiente favorável; e) credibilidade, que significa que só boas ideias não  bastam, é preciso 

defendê-las com prestígio, competência e legitimidade; e um bom referencial teórico, que 

fundamente e sustente o projeto.  

Nesta mesma linha de pensamento Vasconcellos (1995, p. 152) acrescenta outros 

elementos que podem  influenciar na vivência do Projeto Político-Pedagógico nos moldes da 

reforma curricular prevista pela LDB (1996), tais como: a) comodismo; b)  imediatismo; c) 

perfeccionismo; d) falta de esperança e confiança na instituição; e) formalismo, um projeto 

elaborado sem sentido, sem envolvimento; f) falta de experiência de caminhada comum 

enquanto grupo; g) a rotatividade da equipe; h) a falta de condições de tempo e espaço para 

reflexão; i) falta de exercício democrático no contexto da instituição de educação.  Entende-se 

que estes elementos podem comprometer parcial ou totalmente o PPP do curso, caso não 

sejam melhorados, discutidos e resolvidos.  

Neste sentido, as IES precisam superar os currículos tradicionais e adotar referenciais 

teóricos e metodológicos de uma concepção critica e dialética da educação na construção da 

proposta pedagógica (Bordignon; Gracindo, 2004;  Libâneo, 2003).  

 

2.2 O conceito de competência e sua aplicação no contexto educacional 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho com a nova ordem econômica 

influenciam, sobremaneira, a disseminação de variadas noções de competências apropriadas 

pelos diferentes contextos nos diferentes momentos históricos. Mais especificamente, a partir 

do século XVIII, o conceito foi ganhando uma conotação mais complexa, associando-se a 

uma perspectiva biológica e refletir uma disposição inata e universal do ser humano, a 

conferir ao indivíduo “a capacidade ideal e intrínseca de produzir e compreender qualquer 

língua natural” (Dolz; Bronckart, 2004, p. 32).  

No contexto do trabalho, essa ideia de aquisição e desenvolvimento de competências 

profissionais é corroborada nos estudos de Fleury e Fleury (2001; 2004; 2010) que entendem 

que a competência é uma característica relacionada com o desempenho do individuo diante de 

uma determinada tarefa, diferenciando-se assim de aptidão ou talento natural da pessoa, pois 

depende de aprendizado ao longo da vida. O olhar volta-se para aspectos associados à 

subjetividade e as novas relações do trabalho (Fleury & Fleury, 2001);. Neste âmbito, a 

competência define-se como “saber-agir, isto é, um saber integrar, mobilizar e saber aplicar 

um conjunto de recursos (conhecimentos, saberes, atitudes e raciocínios, etc.) em um contexto 

para enfrentar os diferentes problemas ou para realizar uma tarefa” (Le Boterf, 1995, p. 14). 

Estudos como os de  Fleury e Fleury (2001); Dolz e Bronckart, (2004).  Silva (2012) dentre 

outros contribuem para pensar as mudanças curriculares  e processo pedagógicos voltados  

para o desenvolvimento de competências  que  instrumentalizem os alunos com  os 

conhecimentos, as habilidades e os valores  necessários na contemporaneidade.  

 A prática pedagógica não pode ser desarticulada da realidade, a teoria e a prática 

precisam andar juntas, a fim de acompanhar os avanços científicos e tecnológicos. A 

“docência exige uma visão sistêmica de conhecimento e não fragmentada”, nesta lógica, os 

conteúdos acadêmicos precisam ser contextualizados e adaptados às experiências de vida dos 

alunos para que a teoria e a pratica estejam relacionadas (Slomski, et al., 2010, p. 7). Na era 

da globalização, da sociedade em rede, novos perfis profissionais vão sendo requeridos, o que 

faz com que os processos de formação também sejam repensados. Neste âmbito, a 

competência define-se como “saber-agir, isto é, um saber integrar, mobilizar e saber aplicar 

um conjunto de recursos (conhecimentos, saberes, atitudes e raciocínios, etc.) em um contexto 

para encarar os diferentes problemas que surgem ou para realizar uma tarefa” (Le Boterf, 

1995, p. 14).  



 
 

 

 

Corroborando com esta ideia, Silva (2012) afirma que  o ensino superior, pautado pela 

transmissão de conhecimento, tem proporcionado pouca significação para os alunos, pois 

utiliza a memorização de conteúdos, que facilmente serão esquecidos, e o conhecimento 

supostamente ministrado fica fracionado, descontextualizado e sem valor para o aprendiz. 

Nesta linha de pensamento Pereira (2013) investigou as percepções de alunos concluintes 

sobre competências gerenciais adquiridas durante o curso de Ciências Contábeis oferecidos 

por IES da cidade de São Paulo, a partir de uma matriz de competências gerenciais elaborada 

segundo os blocos de competências gerenciais subdividas em 03 eixos principais 

(organizacional, sociais, técnico-cientificas) sugeridas por Fleury e Fleury (2004) e Zarifian 

(2001). Uma das sugestões do estudo é que sejam criadas situações de aprendizagem que 

propiciem aos alunos experiências que permitam o acesso a  práticas gerenciais que 

impulsionem o desempenho profissional do egresso quanto ao seu papel no mundo dos 

negócios e no desenvolvimento social.  

Este estudo investigou as ações da coordenação diante do perfil de competências 

profissionais necessárias aos egressos do curso de ciências contábeis. Para tanto, utilizou-se a 

matriz de competências elaborada por elaborada por Pereira (2013, p. 47) segundo os blocos 

de competências gerenciais subdivididos em 03 eixos principais sugeridas por Fleury e Fleury 

(2001) e  Zarifian (2001) que são: 1º Eixo: Competências organizacionais:  1. Resolução de 

Problemas; 2. Orientação por resultados; 3. Visão sistêmica e estratégica; 4. Planejamento; 5. 

Foco no usuário; 6. Criação e inovação; 7. Capacidade de agregar valor.  2º Eixo: 

Competências Sociais: 8. Troca de informações; 9. Autoconfiança; 10. Trabalho em Equipe e 

liderança; 11. Flexibilidade; 12. Administração de Conflito; 13. Relacionamento interpessoal; 

14. Comportamento ético.  3º Eixo: Competências técnico-profissionais: 15. Credibilidade e 

confiança; 16. Conhecimento de outro; 17. Comprometimento e determinação; 18. 

Comunicação e expressão oral e escrita; 19. Postura investigativa, crítica e analítica; 20. 

Conhecimento das novas tecnologias e de sistemas de informações; 21. Capacitação e 

desenvolvimento profissional. 

Neste sentido, o conceito de competências profissionais, para fins desta pesquisa, 

esta em acordo com Fleury e Fleury (2001, p. 34) que entendem que as competências dos 

indivíduos caracterizam-se como gerenciais à medida que o conhecimento, a habilidade e a 

atitude são disponibilizados à empresa, de tal forma que seja possível mobilizar e integrar 

recursos e agregar valor à mesma. Pode-se dizer que dentre as novas competências 

necessárias ao trabalhador do conhecimento, as competências gerenciais tem papel 

fundamental. 

 

2.4 O curso de ciências contábeis no contexto das reformas curriculares  

O curso superior em Ciências Contábeis e Atuariais, segundo Carvalho (2012) foi 

criado no ano de 1945, por meio do Decreto 7.988, editado em 22 de setembro e assinado pelo 

então presidente Getúlio Vargas. O curso tinha duração de quatro anos sendo o modelo que 

permanece até nos dias atuais.  Iudícibus e Marion (2000)  criticam a organização dos cursos 

na área contábil, dizem qu existe excessiva concentração de disciplinas de natureza técnica 

que restringe a uma a visão ligada apenas à escrituração Contábil e que nega uma visão mais 

ampla da aplicação dos conceitos contábeis que aprendem.  

A necessidade de flexibilidade e de mudança na formação do contador vem de 

encontro com o que propõem a LDB (1996) que prevê autonomia para as IES elaborarem 

currículos mais voltados para a realidade  regional e local de cada curso. No Brasil, o marco 

destas transformações pode ser observado, principalmente, a partir da implementação da Lei 

9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Tendo em vista a melhor 



 
 

 

 

adaptabilidade destas políticas à realidade, tais determinações vão sendo reajustadas, 

fundamentalmente, por portarias ministeriais e decretos regulamentares pós LDB.  

A Resolução nº 10 /CES/2004, institui as  DCN para o curso de graduação de Ciências 

Contábeis, determinando que cada IES estabeleça, além da organização curricular, descrita 

por meio do PPP, componentes curriculares, sistemas de avaliação, estagio curricular 

supervisionado, atividades  complementares, o TCC e o regime acadêmico de oferta. As 

diretrizes indicam uma formação mais gerencial do contador a qual pode ser alcançada pela 

flexibilização do currículo tendo em vista a construção do PPP.  

Cabe aqui esclarecer que este estudo tem como base um conceito de relacionado com 

cultura, explicitada por  Gimeno Sacristán  (2000, p. 48) como sendo “uma determinação da 

ação e da prática, assim como o são as valorizações sobre o que é cultura apropriada”.  Nesse 

sentido Gimeno Sacristán  (1998, p. 81), relembra ainda que “a educação serve não só para 

reproduzir realidades, mas para reconstruir a tradição que compõe a cultura, ou as culturas, e 

alcançar um ideal de vida, que é o desafio do futuro”. Nesta lógica, as diretrizes significam 

revisão dos cursos de graduação e assim da educação do contador para que possa dar sua 

contribuição no processo de geração de valor às organizações. De acordo com Carvalho 

(2012) a educação deve ser uma ação planejada e o currículo precisa ser flexível e dinâmico.  

 

2.4.1 Estudos sobre o perfil de competências do contador 

O mundo do trabalho, marcado pela instabilidade, incerteza, concorrência acirrada 

determina nova ordem econômica e social, fato que trás implicações para a educação e cria a 

necessidade de novas competências para o enfrentamento dos desafios da contemporaneidade. 

Autores, como Cornachione Junir (2004) e Ravenscroft e Rebele (2008) discutem a formação 

do profissional da contabilidade ressaltando a necessidade de revisão das propostas 

pedagógicas vigentes, que embora busquem a adequação proposta pela LDB (1996) na prática 

os currículos continuam rígidos e pouco flexíveis destacam que a formação cientifica e em 

valores em direção a um perfil gerencial para tomada de decisões deve suplantar o 

profissional excessivamente técnico, cuja maior preocupação é executar tarefas e atender ao 

fisco.  

No âmbito internacional,  Ott et al. (2011) citam órgãos especializados como o 

IFAC, International Federation of Accountants; International Education Standards (IES) que 

sugerem conteúdos relacionados aos conhecimentos, habilidades e valores como ética e 

sustentabilidade das organizações que os alunos das IES devem fazer parte da formação dos 

futuros contadores. Em relação ao perfil do egresso do curso de Contábeis, Lombardi e 

Nodari (2008) destacam que o contador da atualidade deve ser um profissional preocupado 

com a gestão de informações para tomada de decisões, portanto, um “controller”. Para tanto, 

deve ser participativo, ligado não somente no desempenho econômico-financeiro, mas 

envolvido com o social e o ambiental fazendo parte dos níveis estratégicos e das tomadas de 

decisões na empresa.  

Sobre as competências gerenciais dos contadores brasileiros, o estudo de Cardoso 

(2006) buscou delinear as competências do contador no Brasil, em estudo posterior Cardoso, 

Mendonça Neto e Oyadomari (2010) compararam o que é valorizado na formação do 

contador no Brasil com o que consta nos documentos de órgãos internacionais 

(IFAC/IAESB). Os resultados demonstraram que existem pontos de semelhanças, entretanto, 

as diferenças estão relacionadas com aspectos que envolvem uma formação mais técnica do 

que gerencial dos contadores brasileiros em relação aos dos outros países. 

 Este achados  foram corroborados pelo estudo de Marin, Lima e Casa Nova (2011) 

investigou a opinião dos alunos concluintes de uma IES pública da cidade de São Paulo sobre 

os conhecimentos técnicos e  os desafios da profissão contábil. O estudo constatou que em 



 
 

 

 

geral os alunos se destacavam pelo conhecimento teórico e postura proativa, entretanto, 

deficiências em conhecimentos práticos, idiomas estrangeiros e liderança.  Estudos 

semelhantes foram desenvolvidos por pesquisas estrangeiras como a de Byrne e Flood (2008), 

Jones (2010), Swain e Olsen (2012) e outros que investigaram o perfil do estudante de 

contabilidade e o desenvolvimento de competências da profissão em países Austrália, Nova 

Zelândia, Estados Unidos e Canadá. 

Dentre os resultados destacam-se os modelos de competência que associavam-se com 

a dimensão organizacional como criatividade e inovação e social como habilidades 

cognitivas, relacionamento interpessoal e competências técnico-profissionais, o que sugere 

um desenvolvimento que caminha  na linha mais gerencial. 

 

 3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 Tendo em vista que o objetivo deste estudo foi o de conhecer as ações da coordenação 

diante do perfil de competências profissionais necessárias aos concluintes de um curso de 

ciências contábeis, entendeu-se que a pesquisa descritiva com abordagem qualitativa seria a 

opção mais adequada. O estudo delimitou-se a coordenação de um Curso de Ciências 

Contábeis oferecido por uma IES da cidade de São Paulo, que foi escolhido por possuir  nota 

05 no ENADE. A escolha do coordenador deu-se em função de sua formação acadêmica na 

área da educação (doutorado) e da contabilidade (graduação e mestrado). Deveu-se também 

ao fato de estar na coordenação do curso pesquisado desde 2007 e ter vivenciado as mudanças 

curriculares nacionais e sua  implantação no curso.  

A coleta de dados deu-se através de um roteiro de entrevista composto das seguintes 

partes: a) A primeira parte teve como base o estudo de Scatola (2013). O objetivo foi o de 

levantar um perfil do pesquisado e constou de questões como: formação acadêmica; tempo de 

experiência; prática da pesquisa na universidade, formação na área da educação e da gestão 

escolar e perfil desejado para o aluno concluinte desenhado no PPP do curso composta pelas 

questões de 01 a 14; 

 b) Na segunda parte foi utilizado uma matriz de 21 competências profissionais 

elaborada por Pereira (2013). O objetivo foi o de identificar o nível de importância e 

percepções do coordenador sobre o perfil de competências consideradas necessárias para a 

atuação do contador. Assim, apresentou-se uma matriz de competências profissionais com 

uma escala likert e níveis de importância a saber: 1. Nada Importante (NI); 2. Parcialmente 

Importante (PI); 3. Importante (I); 4. Muito importante (MI); 5. Totalmente importante (TI). 

As 21 competências foram divididas em eixos de competências, a saber: a) organizacionais; 

b) sociais ou atitudinais; c) técnico-científicas. Esta parte desenvolveu-se a partir da seguinte 

questão: Qual é o grau de importância estas  competências para a atuação do contador?; 

 c) A terceira teve por objetivo identificar as ações da coordenação diante do perfil de 

competências profissionais necessárias aos concluintes. Assim, foi apresentada a mesma 

matriz com as  21 competências utilizada na primeira parte da entrevista e foi feito a seguinte 

pergunta: De que modo vem sendo desenvolvidas e aprimoradas no curso as competências 

que considerou  importantes para a atuação do contador? 

Para a realização da entrevista apresentou-se a pesquisa e solicitou-se a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido com o objetivo de manter a integridade do 

depoente.  
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados seguem  o roteiro de entrevista e são apresentados em forma de  tópicos 

e sub tópicos tais como: a) breve perfil do coordenador do curso investigado; b) Perfil de 



 
 

 

 

competências necessárias aos concluintes do curso de ciências contábeis; c) Ações da 

coordenação diante do perfil desejado de concluintes do curso de ciências contábeis. 

 

4.1 Um breve perfil do colaborador da pesquisa  

 O coordenador  investigado possui  38 anos de idade, é casado,  dedica-se à gestão do 

curso desde 2007, ministra aulas no curso, realiza pesquisas e, especificamente, às atividades 

de administração, desde 2014 é também,  pró-reitor de graduação. Segundo ele, a 

oportunidade de assumir a coordenação nesta IES surgiu “pela própria história que tinha com 

a instituição e, também pela experiência, ao todo são treze anos de coordenação, só aqui são 

nove anos” (Dados da entrevista, 2015).  Possui graduação e mestrado em contabilidade e o 

doutorado em educação. Quanto à gestão da educação diz que tem formação especifica em 

organizações, pois trabalhou  “em indústria em cargos de gestão e fiz alguns cursos rápidos 

de gestão de ensino superior” (Dados da entrevista, 2015).  Ele diz ter autonomia total para 

coordenar o curso e implementar as mudanças curriculares necessárias em vista do perfil de 

concluinte desejado e futuro profissional de contabilidade. Esses dados corroboram com 

Libâneo (2001) que diz que os saberes, as crenças e as atitudes da coordenação impactam o 

modo como gerencia o PPP e que este deve ser “um intelectual crítico, reflexivo e participante 

qualificado para a gestão da escola”. 
 

4.2  Perfil de competências necessárias aos concluintes do curso de Ciências Contábeis  

Quanto à importância atribuída a cada uma das competências necessárias para a 

atuação do contador, os dados evidenciam que o coordenador tem consciência da necessidade 

de contemplar uma formação por competências e de articular esta formação com o exercício 

da profissão conforme relato a seguir: 
 “Sim, como coordenador do curso, todas as disciplinas que estão na matriz 

curricular eu entendo ter o máximo de importância, cada uma delas na sua  

especificidade.  (...) Então todas com nota 5 (cinco) dentro do grau de importância 

das competências, pois todas as disciplinas desenvolvem competências na sua área, 

porém umas mais básicas e outras mais técnicas” (Dados da entrevista, 2015). 

Conforme se vê, o coordenador entende que a proposta pedagógica- curricular 

instituída no curso esta alinhada com a matriz de competências profissionais necessárias para 

a atuação do contador e nelas a ideias de que o conceito de competências no contexto da 

educação profissional  associa-se tanto a habilidades como a valores e conhecimentos.  

Esta perspectiva se confirma no quadro 01 que demonstra qual é o ideário 

pedagógico do coordenador quanto a importância das competências formação do egresso do 

curso. Ao ser questionado diante da matriz de competências profissionais atribui total 

importância destas na atuação do contador conforme a seguir. 

  



 
 

 

 

 
 

Eixo de 

competências 

 

nº 

 

Competências profissionais 

Níveis de importância na 

atuação do contador 

NI 

 

PI I MI TI 

1º Eixo 

Competências 

organizacionais 

1 Resolução de Problemas     X 

2 Orientação por resultados.     X 

3 Visão sistêmica e estratégica     X 

4 Planejamento     X 

5 Foco no usuário     X 

6 Criação e inovação 
 

   X 

7 Capacidade de agregar valor     X 

2º Eixo:                                

Competências  

relacionais     ou 

sociais 

 

 

 

8 Troca de informações     X 

9 Autoconfiança.      X 

10 Trabalho em Equipe e liderança     X 

11 Flexibilidade     X 

12 Administração de Conflito     X 

13 Relacionamento interpessoal     X 

14 Comportamento Ético     X 

3º Eixo: 

                           

competências 

técnico-

profissionais 

 

 

15 Credibilidade e confiança.     X 

16 Conhecimento de outro idioma     X 

17 Comprometimento  e determinação     X 

18 Comunicação e expressão oral e escrita     X 

19 Postura investigativa, crítica e analítica     X 

20 Conhecimento das  novas tecnologias e de 

sistemas de informações 

    X 

21 Capacitação e desenvolvimento profissional     X 

Quadro 01 - Eixos e matriz de competências profissionais. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013).  

Estes dados revelam uma intenção de formação profissional que considera além dos 

conhecimentos técnicos, os científicos e os atitudinais, vindo de encontro com o que autores 

como Libâneo (2001); Viera; Vieira (2004);  Barbalho (2007)  que defendem a formação por 

competências em oposição a formação tecnicista e a “hiperespecialização” que dificulta a 

“compreensão da complexidade do mundo atual”  (Siqueira,  2003: 4) e  negam a 

competência exigida pelo mundo do trabalho. 

 

4.3 Ações da coordenação diante do perfil de competências profissionais necessárias aos 

concluintes do curso de ciências contábeis  

Quanto as ações que visam aprimoramento das competências consideradas 

importantes na formação do concluinte do curso de ciências contábeis o coordenador 

considerou como o núcleo  de todo o processo a construção  coletiva do Projeto Político 

Pedagógico do curso e a organização do “núcleo docente estruturante” ou “núcleo duro” 

(Dados da entrevista, 2015) do curso, em vista da gestão curricular. Esta atividade  requer  trabalho 

coletivo, no que concerne à formação de colegiado. Neste ponto em especifico revelou-se o 

perfil de gestão que o coordenador adota. A tomada de decisões descentralizadas e 

democráticas faz com que ele delegue funções e responsabilidades aos professores 

especialistas de cada área do conhecimento bem como  a responsabilidade de pensarem e 



 
 

 

 

auxiliarem nas decisões tomadas. Isso demonstra que existe diálogo entre os professores que 

buscam o aperfeiçoamento do curso e a adequação entre as exigências da formação e o 

exercício da  profissão, conforme a seguir:  
O tempo todo tem disciplinas que são aplicadas durante todo o curso, porém de 

forma implícita e não explicita, é o caso da disciplina de ética, ela só é ministrada 

no 5º semestre para os discentes, mas está implícita durante todo o curso, e por 

todos os docentes e outras com menos frequência, sem falar da própria disciplina de 

contabilidade que é aprimorada durante todo o curso de forma explicita e vai sendo 

estruturada no decorrer de todo o curso, ela começa básica, intermediaria, 

avançada e passa para as técnicas como tributária, internacional e por aí vai. 

(Dados da entrevista, 2015). 

Estes resultados indicam flexibilização curricular, planejamento e avaliação das ações, 

por parte da coordenação do curso investigado. O dinamismo curricular evidencia o modo 

como o curso é pensado em vista do perfil desejado ao egresso, são atitudes, crenças, valores 

e ações que permeiam o a gestão, que revelam a cultura escolar presente na IES investigada.  

Especificamente, em relação às ações que visam o desenvolvimento e aprimoramento 

de cada uma das competências consideradas importantes na formação do concluinte do curso 

de ciências contábeis, obteve-se um relato detalhado do coordenador e que será apresentado a 

seguir. 

  



 
 

 

 

 
AÇÕES DA 

COORDENAÇÃO  

DADOS DA ENTREVISTA 

 

 

Gestão 

democrática e 

construção 

coletiva da 

proposta 

pedagógica-

curricular  

“Eu acho que educação de qualidade é ter um comprometimento de todas as partes da 

gestão, coordenadores, dos professores e dos alunos”.[...]  “Sempre partindo do seguinte 

pressuposto que você tenha bons professores. “Então se você se mostrar como 

coordenador organizado e sua equipe de professores se mostram organizados eu digo 

organizado no sentido de ter o PPP direcionado, perfeito, ter uma matriz curricular que 

todos conhecem e participam, que todo mundo fala, ter professores que se dedicam que 

participam das reuniões, colocam suas opiniões, que estejam em sala de aula, que sejam 

comprometidos então se você tem esta organização bem feita eu acho que a gestão se 

torna tranquila.”. 

 

Visão sistêmica, 

Flexibilização 

curricular,  

planejamento 

estratégico e 

avaliação das 

ações  

“Esta instituição esteve sempre na vanguarda, vou advogar em causa própria, só para 

dar um exemplo, estou lecionando aqui desde 2002, e desde então sou professor de 

contabilidade internacional, antes de o Brasil adotar as normas internacionais esta 

instituição já tinha em sua matriz curricular esta disciplina, quando vieram as 

alterações , fizemos mais ajustes nas disciplinas do que propriamente uma alteração 

estrutural no PPP, porque este já esta direcionando do que estava por vir.” 

“(...) Estou nesta instituição desde a graduação, o perfil de aluno mudou. Esta 

instituição é considerada uma porta aberta, uma porta de mudanças, quando os alunos 

entram aqui pensam da seguinte maneira, eu quero um profissão e quero ser 

reconhecido, então o lugar é aqui”. 

Criação de espaço 

para o diálogo, a 

administração de 

administrar os 

conflitos e resolver 

os problemas que 

surgem 

“Os problemas de infra-estrutura eu não me preocupo, a minha gestão fica  mais 

voltada mesmo mais com conteúdo, questões de organização curricular e obviamente 

que fica a cargo do coordenador de resolver as questões do dia a dia, reclamações de 

aluno, reclamações de professor, a gente fica mais ou menos como uma central de 

atendimento”.  (...) . “Aqui nós temos um diferencial, nós sentamos com os alunos e 

atendemos a sua solicitação.” 

 

Gestão de pessoas 

(...) .“Ele tem que saber sobre gestão, tem que gerenciar conflitos você tem muitos 

professores, têm muitos alunos, professores com egos diferentes personalidade, então 

você precisa saber lidar com pessoas, gestão como um todo, gestor com perfil de 

liderança,(...) ”. 

Experiência e 

competência 

técnica  

“Pela própria história     que tinha com a instituição e, também pela experiência. Ao 

todo são treze anos de coordenação, só aqui são nove anos. (...) Não tenho nenhuma 

formação clássica especifica em administração escolar, mas trabalhei em indústria em 

cargos de gestão e fiz alguns cursos rápidos de gestão.”(...)“Eu nunca pensei em ser 

coordenador, mas sim professor, não foi uma coisa que tenha me preparado, trabalhei 

em empresa e exercia cargos de gestão como é comum na área de contabilidade”.  

Postura e prática 

da ética na 

docência e na 

profissão contábil 

“Terminei a graduação em um ano, no ano seguinte já estava em sala de aula, estava 

com a memória muito recente de aluno de graduação, então assim eu sentia, que meus 

professores não eram só os meus professores eles eram os meus EXEMPLOS, então de 

novo esta parte burocrática, do professor chegar no horário, eu acho isso legal, se o 

professor se veste bem eu acho isso legal, se o professor  é um cara agradável eu acho 

isso legal, se o professor  é grosso eu não gosto disso, então veja, (...)”.  

Trabalhar em 

equipe, ser crítico, 

reflexivo, ter 

planejamento e 

controle das ações 

desenvolvidas  

“Então se você se mostrar como coordenador organizado e sua equipe de professores se 

mostram organizados eu digo organizado no sentido de ter o PPP direcionado, perfeito, 

ter uma matriz curricular que todos conhecem e participam, que todo mundo fala, ter 

professores que se dedicam que participam das reuniões, colocam sua opiniões, que 

estejam em sala de aula, que sejam comprometidos então se você tem esta organização 

bem feita eu acho que a gestão se torna tranquilo”.  

Auto formação  “Fiz Mestrado em ciências contábeis.  “Fiz o doutorado em Educação principalmente 

com o objetivo de entender melhor o Projeto Político Pedagógico do curso.” 

Ter projetos que 

visem a mudança 

e a inovação no 

curso 

“Contextualizando, a definição para inovação é criar algo novo, que não existe ainda, a 

contabilidade anda atrás e ela responde a criatividade, o mundo dos negócios inventa e 

nós contabilizamos, agora pensando no profissional de contabilidade se ele conseguir 

inovar será um diferencial”. 

 “Ele tem que saber sobre gestão, tem que gerenciar conflitos você tem muitos 



 
 

 

 

Ser mais líder do 

que administrador 

professores, tem muitos alunos, professores com egos diferentes personalidade, então 

você precisa saber lidar com pessoa, gestão como um todo, gestor com perfil de 

liderança, resumindo professor tem que ter a questão técnica, conhecimento de 

educação, visão de gestão” (...). 

Quadro 02: Ações da coordenação diante do desenvolvimento do perfil de competências necessárias ao 

concluinte do curso de ciências contábeis 

Fonte: Dos autores  

Os relatos do quadro 02 revelam um perfil democrático e uma gestão descentralizada 

da coordenação, bem como a utilização de estratégias que permitam o envolvimento de todos 

nas tomadas de decisões curriculares. Percebe-se a valorização da autonomia institucional, 

fato que permite o exercício da gestão descentralizada e a troca de experiências nos processos 

decisórios, vindo de encontro com o que diz Veiga (1996) e Gadotti (2000) quando afirmam 

que não se constrói um projeto sem direção política, um norte, um rumo. Por isso, todo 

projeto pedagógico é também político.   

 

5. CONCLUSÕES POSSÍVEIS 

Esta pesquisa teve como objetivo conhecer as ações da coordenação diante do perfil 

de competências necessárias aos concluintes de um curso de ciências contábeis. Constatou-se 

que o perfil de competências profissionais dos concluintes ligadas aos blocos organizacional, 

técnico-profissional e social demandam competências da coordenação do curso tais como: a) 

gestão democrática e a construção coletiva do projeto politico pedagógico do curso; b) visão 

sistêmica e a criação de um espaço para a institucionalização de ações conjuntas; c) criação de 

espaços para o diálogo (agenda de reuniões e colegiado) e a interação entre as 

áreas/disciplinas (núcleo docente estruturante); d) saber administrar conflitos e resolver 

problemas;  e) gestão de pessoas; f) pratica da ética na docência e no exercício da sua 

profissão; g) planejamento estratégico e  controle das ações;  h) credibilidade e confiança) 

flexibilidade e dinamismo curricular; j) Autodesenvolvimento profissional; l) mudança e  

inovação no curso; m) exercício da liderança.  

Estes resultados indicam que a gestão democrática revelada nas ações da coordenação 

requer a mobilização de competências gerenciais e pedagógicas otimizados mediante a 

criação de instâncias participativas e ambientes de discussão como reuniões pedagógicas, 

encontros e uma agenda para a deliberação de assuntos referentes a construção coletiva do 

projeto  pedagógico-curricular.  

Pode-se concluir assim, que as ações da coordenação estão alinhadas com o perfil de 

competências necessárias aos concluintes do curso de ciências contábeis como uma condição 

básica para o alcance dos resultados desejados e a qualidade da educação que a IES oferece. 

Pode-se dizer, neste sentido, que a gestão democrática contribui para uma aproximação maior 

entre o que o mundo do trabalho necessita “prática do mundo real” e o mundo acadêmico 

valoriza. Este é o desafio da coordenação diante da aplicação da legislação educacional 

vigente em vista do perfil do contador desejado na contemporaneidade.  

Como pesquisa futura sugere-se ampliar a base de dados para incluir opiniões de 

outros coordenadores em vista de perfis e contextos diferenciados na oferta do curso de 

ciências contábeis.  Em síntese uma gestão curricular orientada pelo paradigma da 

complexidade e do pensamento sistêmico exige a ruptura com a epistemologia orientada pelo 

pensamento linear e tecnicista. Isso requer uma nova postura da IES e dos gestores dos cursos 

que devem rever a teoria curricular e sua  metodologia consequente para melhor fomentar a 

aprendizagem dos alunos. 
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