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Problema, Objetivos e Questão de Pesquisa 

A aprendizagem prática, no curso de Ciências Contábeis ocorre mediante o estágio 

supervisionado, que é integralizado, no Brasil, por meio de componente curricular específico, 

embora haja discussões se esse modelo é suficiente para o desenvolvimento da aprendizagem 

experiencial e profissionalidade exigida do contador. Jacomossi (2015) confirmou que para 

diversos atores: coordenadores de curso, docentes, discentes e profissionais liberais a 

experiência prática deveria ser obtida, de forma obrigatória, em contextos reais, mediante os 

estágios realizados em empresas idôneas, que possibilitassem condições suficientes para 

auxiliarem as instituições de ensino superior nesse processo. 

Essa temática permeia discussões de longa data e pesquisadores em educação contábil 

tecem considerações interessantes sobre a experiência prática ainda na graduação, obtida por 

meio de estágio supervisionado na forma de componente curricular: Marion (2001) afirma 

que as aulas práticas deveriam ter aplicação em quase todas as disciplinas do curso de 

Ciências Contábeis, o que seria um complemento às aulas teórico-expositivas. Lousada & 

Martins (2005) entendem que a prática contábil deve ser aplicada nas instituições de ensino 

superior com maior profundidade, proporcionando ao aspirante a contador a capacidade de 

desempenhar sua função, visto que as simulações, em disciplinas específicas, não são 

suficientes para que o discente atinja a qualificação profissional necessária. Em âmbito 

internacional, Nassar, Al-khadash & Mah’d (2013) corroboram a importância da experiência 

prática durante a graduação ao afirmarem que os discentes sentem falta da prática contábil. 

Embora as discussões sobre a prática no ensino contábil apresentem dissenso, o 

objetivo dos componentes curriculares que proporcionam o estágio supervisionado, no ensino 

superior, normalmente, é possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem experiencial ainda 

na graduação, de forma a contribuir para o desenvolvimento da profissionalidade conforme 

proposto pela Teoria da Aprendizagem Experiencial formulada por David Kolb, em 1984. 

No contexto das universidades públicas federais espera-se a integração do ensino, 

pesquisa e extensão, com ênfase aprofundada não só às questões acadêmicas relacionadas à 

pesquisa, mas também, ao mercado, e, considerando que a maioria dos egressos dos cursos de 

Ciências Contábeis, de instituições públicas e privadas é absorvida por esse mercado, 

pretende-se desenvolver este estudo tendo como locus da investigação uma instituição de 

ensino superior pública federal, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde o curso de 

Ciências Contábeis é ofertado em duas faculdades, uma em Uberlândia - Faculdade de 

Ciências Contábeis (FACIC) -, e outra em um campus fora de sede - Faculdade de Ciências 

Integradas do Pontal (FACIP). 

A escolha da UFU deve-se à sua localização estratégica, uma vez que esta recebe 

discentes de várias regiões do país e à empregabilidade observada na região Sudeste e, de 

forma específica, no Triângulo Mineiro, oportunizada aos egressos do curso de Ciências 

Contábeis, em ambas as instituições: FACIC e FACIP. Dados de arquivo dão conta de que ao 

longo dos 50 (cinquenta) anos do curso na FACIC a maioria de seus egressos opta pelo 



mercado e se destacam como profissionais. Também na FACIP, apesar de a primeira turma de 

egressos ser de 2011, a escolha de seus egressos também, em sua maioria, é pelo mercado. 

Ressalta-se, oportunamente, a importância do curso de Ciências Contábeis visto ser este um 

dentre os cinco cursos presenciais mais procurados do país. É ainda um dos dez cursos com 

maior número de concluintes com um percentual de conclusão de 51,3%. (INEP, 2014). 

Diante da problemática apresentada e da limitação da abrangência do estudo à uma 

única instituição de ensino e a um período específico (2011-2016), tem-se como objetivo 

investigar a opinião dos egressos do curso de Ciências Contábeis, da UFU, quanto às 

contribuições do estágio supervisionado – na forma de componente curricular – para 

potencializar as Competências Técnicas, Habilidades Profissionais e Valores Profissionais, 

Ética e Atitudes, necessárias à experiência prática, como previsto, inclusive, nas Normas 

Internacionais de Educação Contábil recomendadas pelo International Accounting Education 

Standards Board (IAESB). (IAESB, 2015). 

Os objetivos específicos delineados nesta pesquisa buscam: i) investigar características 

(pré ou correquisitos, período de oferta, carga horária etc.) relativas à oferta do componente 

curricular nos projetos pedagógicos; ii) relacionar o conteúdo da ementa e conteúdo 

programático do componente curricular às recomendações previstas nas competências 

técnicas (IES 2), habilidades profissionais (IES 3) e valores e atitudes éticas (IES 4) exigidas 

pelas IES; iii) investigar e discutir a opinião dos egressos sobre a experiência prática (IES 5) 

proporcionada pelo conteúdo ministrado no componente curricular em relação às IES 2, 3 e 4; 

iv) interpretar os dados levantados na pesquisa, articulando os resultados obtidos com a 

opinião dos egressos com o debate teórico acerca da temática à luz da Teoria da 

Aprendizagem Experiencial; v) identificar possível necessidade de mudanças/intervenção no 

formato utilizado de estágio supervisionado (aprendizagem experiencial, caso os achados 

apontem deficiências na experiência prática. 

Diante do exposto a questão de pesquisa norteadora desta investigação é descrita 

como: Quais as contribuições do estágio supervisionado – na forma de componente curricular 

– para potencializar as Competências Técnicas, Habilidades Profissionais, Valores 

Profissionais, Ética e Atitudes, necessárias à experiência prática, como previsto nas Normas 

Internacionais de Educação Contábil, recomendadas pelo International Accounting Education 

Standards Board (IAESB)? 

 

Relevância, Justificativas e Contribuições do Estudo 

Pesquisas cujas temáticas versam sobre o processo de ensino-aprendizagem são 

relevantes, pois resultam em discussões que, em curto ou longo prazo, podem provocar 

mudanças ou intervenções no processo, no sentido de ajustamento ou melhoramento. Em 

relação ao tema aprendizagem experiencial ou prática de egressos do curso de Ciências 

Contábeis não há consenso sobre qual a forma de oportunizar essa aprendizagem aos 

discentes, embora em contexto brasileiro, as DCNs orientem que esta seja ofertada por meio 

de componente curricular específico, evidenciando a relevância deste estudo. 

Também há dissenso sob a ótica dos profissionais (mercado de trabalho), 

coordenadores de curso (graduação e pós-graduação) e pesquisadores de que as 

recomendações propostas pelas Normas Internacionais de Educação Contábil, sobre a maneira 

como se oferta a aprendizagem prática contábil no Brasil (por meio de um componente 

curricular) seja suficiente. (Jacomossi, 2015). Em relação ao contexto profissional, os 

discentes sentem falta da experiência prática (Kavanagh & Drennan, 2008). 

Constata-se, portanto, uma lacuna e oportunidade de pesquisa, pois não foi analisada a 

ótica dos graduandos, em especial os egressos sobre as contribuições do estágio 

supervisionado, enquanto componente curricular, para a aquisição de Competências Técnicas, 

Habilidades Profissionais, Valores Profissionais, Ética e Atitudes, necessárias à Experiência 



Prática (IES 5), como recomendado pelas Normas Internacionais de Educação Contábil. 

Adicionalmente, não se conhece a opinião dos egressos sobre as competências técnicas e 

habilidades exigidas pelo mercado e, que se espera que estes possuam quando de seu ingresso 

no ambiente profissional. Logo, a presente pesquisa se justifica pela contribuição às 

discussões, bem como verificará a opinião daqueles que vivenciam a prática contábil, e assim 

poderá elencar quais as contribuições do estágio supervisionado, na forma de componente 

curricular à aprendizagem profissional. 

Espera-se, como contribuição, ampliar as discussões sobre a aprendizagem 

experiencial dos egressos em Ciências Contábeis que poderão indicar necessidade de 

mudanças e/ou intervenção no formato utilizado de estágio supervisionado para a aquisição da 

prática do aspirante a contador, mediante a confirmação da hipótese que o componente 

curricular não consegue atender as expectativas dos alunos referentes à aprendizagem prática. 

Os resultados poderão resultar em indicações, na forma de sugestões, para aprimorar o 

currículo do curso, refletindo, assim, na educação contábil. Essas sugestões poderão, 

inclusive, serem extensivas a outras instituições que adotem prática similar. 

O estudo se justifica, ainda, porque pesquisará egressos do curso de Ciências 

Contábeis, da UFU, em relação à opinião destes sobre a aprendizagem prática oportunizada 

pelo componente curricular onde o estágio supervisionado é integralizado, visto que o curso e 

a própria instituição são reconhecidas pela sua atuação e contribuição à região onde se 

encontra instalada. Ademais, até o momento da proposição deste estudo, não se confirmou, na 

instituição, a existência de pesquisas com esse tema e objetivos. Conhecer a opinião dos 

egressos, que já cursaram o componente curricular e que se encontram atuando 

profissionalmente, permitirá confirmar hipóteses de que as competências técnicas, as 

habilidades profissionais, os valores e atitudes éticas são potencializados nas aulas do 

componente curricular onde o estágio supervisionado é oportunizado. 

 

Limitações e Delimitações 

Este estudo se delimita ao estudo da experiência prática, enquanto norma de educação 

recomendada internacionalmente pelo IAESB e prevista, nacionalmente, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs). Limita-se à investigação da problemática em uma única 

universidade, a UFU, nos dois campi que ofertam o curso de Ciências Contábeis. Como 

limitação, cita-se o fato de os resultados encontrados serem atinentes à UFU e, por isso 

poderem não ser generalizados a outras instituições, além da sondagem de opinião de egressos 

apenas dos últimos cinco anos. 

 

Fundamentação Teórica 

O conceito de desenvolvimento da profissionalidade, de acordo com a Teoria da 

Aprendizagem Experiencial (AE) (Kolb, 1984) reflete a qualificação, quanto a competências, 

conhecimentos, sentimentos e postura ética, relativos à profissão e presume a integração do 

conhecimento estruturado e conhecimento experiencial para construir um percurso de 

desenvolvimento profissional. (Oliveira-Formosinho, 2002). Esta teoria embasará este estudo, 

cuja revisão de literatura apresentará discussões relativas: (i) ao contexto nacional da 

educação contábil, previsto pelas DCNs; (ii) às Normas Internacionais de Educação (IES), a 

fim de evidenciar o que se recomenda e o que, efetivamente, se pratica em contexto 

internacional e nacional; (iii) às competências, habilidades e atitudes e ética requeridas do 

profissional contábil; (iv) à formação teórico-prática na graduação em Ciências Contábeis 

com discussão sobre o estágio curricular supervisionado. 

A experiência prática é uma combinação das competências técnicas, habilidades 

profissionais e valores e atitudes éticas que presumem uma mistura que abranja profundidade 

e amplitude, conhecimento e aplicação, e ainda a capacidade de integração de conceitos de 



várias áreas aplicadas a uma variedade de situações e contextos. (Cameran & Campa, 2016; 

IAESB, 2015; West, 2016). Enquanto a amplitude da experiência prática é afetada por 

elementos como nível de proficiência, leis nacionais ou locais, exigências das distintas 

entidades reguladoras e a expectativa pública da competência profissional, a profundidade é 

afetada pela variedade e complexidade das tarefas, além do nível de apoio de supervisão e 

monitoramento. (IAESB, 2015). 

A amplitude e profundidade da experiência prática decorrem das competências e 

habilidades adquiridas e requeridas pelo mercado para o exercício da profissionalidade 

contábil, que Leal, Soares & Sousa (2008) apontam como sendo a visão sistêmica e 

interdisciplinar da atividade contábil; aplicação das legislações quanto às funções contábeis; 

desenvolvimento, análise e implementação de softwares contábeis/gerenciais, entre outros. 

No curso de Ciências Contábeis as competências técnicas, habilidades profissionais e 

valores e atitudes éticas exigidas para atendimento à IES 5, inserem-se na formação teórico-

prática do discente, ainda na graduação, e de acordo com as DCNs, a conexão entre teoria e 

prática, pode ocorrer por meio de componente curricular onde se oportunize o estágio 

supervisionado (Brasil, 2004). O estágio é um componente curricular que busca consolidar os 

desempenhos profissionais desejados referentes ao perfil do formando, cabendo ao colegiado 

de cada instituição de ensino aprovar regulamento de sua operacionalização. (Brasil, 2004). 

 

3 Aspectos Metodológicos 

Para desenvolvimento deste estudo quantitativo quanto à abordagem e descritivo em 

relação aos objetivos, os dados serão coletados, na primeira etapa, em documentos como 

projetos políticos pedagógicos, fichas da disciplina e legislações relativas às diretrizes 

curriculares do curso de Ciências Contábeis. Posteriormente será realizado um survey para 

levantamento de informações junto a egressos do período de 2011 a 2016 dos cursos de 

Ciências Contábeis, da UFU. 

O instrumento de pesquisa, no formato de questionário, será elaborado e pré-testado 

visto não ter sido encontrado na literatura instrumento de natureza similar já validado, 

aplicando-se o Alfa de Cronbach, para verificação de sua confiabilidade. O questionário ficará 

hospedado em plataforma eletrônica e conterá questões para identificar o perfil do 

respondente e sua opinião acerca das contribuições do estágio supervisionado para a 

potencialização das competências, habilidades e valores e ética, exigidas do aspirante a 

contador. 

A amostra utilizada será não probabilística, e deverá conter, ao final, 248 (duzentos e 

quarenta e oito) respondentes, visto ser este o número mínimo estatisticamente representativo 

de uma população finita, presumida, de 700 (setecentos) indivíduos egressos no período 

definido para o presente estudo. Para determinação do tamanho amostral de 248 respondentes 

considerou-se uma proporção estimada de sucesso de 0,5, uma confiança de 95% e um erro de 

0,05 e a correção para população finita em amostragem sem reposição. 

Para a abordagem e recrutamento dos participantes os dados - nomes, e-mails, 

telefones e endereços dos discentes egressos que cursaram o componente curricular em 

estudo, no período de 2011 a 2016 – serão solicitados às coordenações de ambos os cursos. 

Utilizando uma escolha aleatória, por meio de random walk sem reposição, sortear-se-á o 

número de participantes conforme a amostra definida. 

Os dados serão interpretados a fim de relacionar as principais contribuições do estágio 

supervisionado para a aprendizagem experiencial de egressos em Ciências Contábeis com 

variáveis demográficas, articulando os resultados obtidos com o debate teórico acerca da 

temática discutida. Além da estatística descritiva utilizar-se-á o teste de Kolmogorov-

Smirnov, para verificar se a distribuição possui normalidade e definir a utilização de testes 

paramétricos ou não paramétricos, com vistas a verificar a associação entre as variáveis 



demográficas e as respostas dos egressos. Por fim, buscar-se-á a comparação de média, 

porém, antes de saber se há ou não normalidade não é possível indicar o teste. Durante a 

pesquisa poder-se-á utilizar outro teste, para uma melhor apresentação dos resultados. 
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