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RESUMO 

 

A Perícia Contábil é uma das alternativas de atuação profissional para os 
futuros contadores. A legislação sobre o ensino da contabilidade no Brasil, 
promulgada a partir dos anos 1990, voltou a determinar a oferta da disciplina 
Perícia Contábil. A Resolução CNE/CES nº 10, de 16 de dezembro de 2004, 
indicou que os cursos de Ciências Contábeis devem formar profissionais aptos 
a interagir com o contexto atual, o que levou a adequações nos currículos dos 
cursos e na atuação de professores qualificados nas disciplinas e conteúdos. 
Com o propósito de contribuir ao estudo da formação do profissional de 
Contabilidade, no que se refere à sua atuação como Perito Contábil, esta 
pesquisa tem por objetivos identificar e analisar como a disciplina Perícia 
Contábil encontra-se inscrita e qual sua importância nos cursos de graduação 
em Ciências Contábeis oferecidos por Instituições de Educação Superior (IES), 
de Santos. Para atingir os objetivos de identificação da disciplina e qual sua 
importância foram realizadas: a) análise das propostas curriculares nacionais 
para o curso, das ementas da disciplina nas instituições pesquisadas e de seus 
quadros curriculares, focalizando a disciplina; b) investigação sobre a 
percepção de alunos e professores a respeito da formação de futuros 
contadores para exercer a função de Perito Contábil. A consulta usa 
questionários compostos por questões abertas e fechadas. A análise dos 
documentos e publicações sobre Contabilidade e sobre o curso de Ciências 
Contábeis indica que a formação em Perícia Contábil mantém-se em quase 
toda a história nos cursos estudados. As ementas apresentam-se similares.  A 
carga horária dedicada à disciplina varia entre 80 (oitenta) e 136 (cento e trinta 
e seis) horas/aula. A consulta a estudantes e profissionais indica interesse na 
formação, indica que possuem conhecimento sobre o conteúdo da disciplina no 
curso, percebem sua importância para atuação profissional, sugerem possíveis 
melhorias para o curso, como aumento da carga horária da disciplina e de 
atividades práticas. Os resultados obtidos poderão somar-se a outros estudos, 
possibilitando a melhoria da formação do profissional contábil no Brasil. 

Palavras-chave: Perícia Contábil. Formação do contador. Ciências Contábeis. 

Currículo.  
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MONTEIRO, Antonio Alvares. Analysis of the Forensic Accounting class in 

Accounting courses. (Dissertation). Graduate Program in Education - Catholic 

University of Santos, 2014. 

 

ABSTRACT 

 

Forensic Accounting is among the professional alternatives available to future 
accountants. Legislation on education in Accounting in Brazil, enacted in the 
1990s, reinstated Forensic Accounting in the curricula. Resolution CNE/CES N. 
10, of 16 December 2004, instructed Accounting courses to train professionals 
apt to interact with the current context, which led to adjustments in course 
curricula and brought qualified professors to teach this subject and content. To 
contribute to the study of the Accounting Professional's training insofar as their 
role as Forensic Accountants, this study aims to identify and analyze the current 
status of the Forensic Accounting class and its importance in undergraduate 
Accounting courses offered by Higher Education Institutions (HEIs) in Santos. 
To identify the class and its importance, the following was done: a) review of the 
national curriculum proposals for the course, of the course description, and of 
the curricular frameworks at the surveyed institutions, focusing on the class, b) 
investigation of the perception both students and professors have of the training 
of future accountants to perform Forensic Accounting. The query uses 
questionnaires consisting of open and closed questions. The analysis of 
documents and publications on Accounting and of the Accounting course 
indicates that training in Forensic Accounting has been maintained nearly 
throughout the entire history of the courses. Course descriptions are similar. 
The hours devoted to it vary from eighty (80) to 136 (one hundred and thirty six) 
class hours. A consultation made among students and professionals indicates 
that they are knowledgeable of the subject's content, realize its importance for 
professional activities, and recommend possible improvements to the course, 
such more hours and practical activities. The results could be added to those of 
other studies, allowing for the improvement of the training for Accounting 
professionals in Brazil. 

Key-words: Forensic Accounting. Accountant training. Accounting Sciences. 

Curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

             

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) preconiza em seu art. 5º 

que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Faz 

restrição, todavia quando aborda o exercício profissional e diz que é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer. 

O dispositivo legal garante a qualquer cidadão no gozo dos seus direitos 

civis e, sem estar impedido por legislação específica, poder escolher a 

atividade profissional de sua preferência, desde que atenda a alguns pré-

requisitos, especialmente quando se trata de profissão regulamentada. 

Nesse contexto está inserida a profissão contábil, por ser legalmente 

regulamentada, conforme Decreto-Lei nº 9.295 de 27 de maio de 1946 que 

criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Contabilidade 

atribuindo a esses Conselhos a responsabilidade pelo registro, pela 

fiscalização e pela expedição de carteiras profissionais. 

O curso superior de Ciências Contábeis que habilita o profissional 

Contador teve sua formalização em 1945 com o Decreto-Lei nº 7.988, tendo 

passado por várias modificações. Atualmente, segue a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e suas diretrizes sobre os 

currículos de cursos de graduação. 

Com a conclusão do curso de Ciências Contábeis, o egresso possui à 

sua escolha uma gama significativa de atividades voltadas para atuação no 

meio empresarial, educacional, político e nas demais atividades nas quais se 

inserem os conhecimentos de Contabilidade. 

Após a conclusão do curso de bacharelado e a aprovação no Exame de 

Suficiência Profissional (instituído pela da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 

2010), poderá o concluinte exercer suas atividades como: contador privado, 

contador público, empresário contábil, professor de cursos de contabilidade, 

pesquisador contábil, auditor ou perito contábil. 
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 Essas duas últimas atividades são prerrogativas profissionais do 

Bacharel em Ciências Contábeis, tendo em vista que auditoria e perícia 

contábil encontram-se vedadas aos profissionais de outras áreas, incluindo os 

formados em nível médio, os Técnicos em Contabilidade.  

O avanço econômico vivenciado pelo Brasil recentemente tem 

possibilitado a elevação da demanda por profissionais de Contabilidade, seja 

na esfera privada ou na pública, merecem aqui, destaque os optantes pela 

atividade pericial contábil, os quais atuam em lides judiciais de diversas áreas, 

nas esferas federal, estaduais, ou em caráter extrajudicial nas demandas de 

fusões ou cisões de empresas. 

No caso dos Peritos Contadores, sua atuação tem sido destacada em 

casos emblemáticos na história recente do país. Citem-se, como exemplos a 

apuração de desvios em Prefeituras e em outros órgãos públicos e privados, 

com destaque para o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do 

intitulado “Mensalão” no âmbito federal, em que esses profissionais 

contribuíram significativamente na produção de provas analisadas no decorrer 

do processo.  

Rabello (2008) afirma que: 

A realização da perícia contábil requer a existência dos 
elementos de prova necessários, encontrados no sistema 
contábil das organizações. Quanto mais organizada e 
atualizada a contabilidade de uma empresa, melhores serão os 
resultados apresentados pelo trabalho pericial (RABELLO, 
2008, p.14).  

 
A Perícia Contábil é uma modalidade de prova definida no Código de 

Processo Civil Lei nº 5.869/73 (artigos 420 a 439), e no Código de Processo 

Penal Brasileiro Lei nº 3.689/1941, cujo art. 159 dispõe: 

O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados 
por perito oficial, portador de diploma de curso superior. 
 
 

A Perícia Contábil judicial tem como objetivo oferecer elementos de 

prova dentro de um Processo Civil, Trabalhista ou Criminal, dependendo de 

onde ocorra o litígio, oferecendo ao juiz uma opinião técnica especializada 

acerca dos fatos encontrados. Nesse sentido, dispõe o art. 145, caput, do 

Código de Processo Civil, que “Quando a prova do fato depender de 
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conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo 

disposto no art. 421”. 

   Embora com importância revelada no meio jurídico e empresarial, a 

inclusão da disciplina Perícia Contábil nos cursos de Bacharelado em Ciências 

Contábeis só ocorreu em definitivo em 1992, por meio da Resolução nº 03 do 

Conselho Federal de Educação – CFE, que fixou os conteúdos mínimos, e a 

duração dos cursos de graduação, sendo que para Ciências Contábeis também 

fixou as normas para que as instituições de ensino superior elaborassem seus 

currículos definindo o perfil do profissional a ser formado (BRASIL, 1992). 

O curso de graduação em Ciências Contábeis é oferecido em todo o 

Brasil, em instituições de educação superior pública e privadas, as quais pelas 

suas características regionais apresentam diversificadas matrizes curriculares 

orientadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2011). 

O interesse pela formação de Perito Contábil se deve como 

complemento da atividade profissional deste pesquisador, iniciada após a 

conclusão no curso de Ciências Contábeis e aprovação em 1989 em concurso 

público da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo onde, em 

segunda fase, obtive aprovação em curso de formação específica de perícia 

criminal contábil. Mais recentemente, em 2009, após novo concurso obtive 

aprovação para integrar o corpo de professores da Academia da Polícia Civil 

do Estado de São Paulo, na disciplina Contabilidade Forense.  

Nesse período foi possível acompanhar a evolução dos conhecimentos 

exigidos do profissional contábil que decide atuar no campo destinado à área 

judicial. Como docente, na Universidade Católica de Santos, onde sou 

responsável pela disciplina Perícia Contábil ou na Academia de Polícia Civil do 

Estado, atuando na preparação de novos profissionais, surge a indagação a 

respeito do processo formativo, do conhecimento e práticas, do futuro 

profissional que desempenhará suas atividades na procura de elementos 

probatórios em demandas cíveis, trabalhistas e criminais, oferecendo seus 

trabalhos às diversas instâncias judiciais. 

Inicialmente, procurei investigar na CAPES-(Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) o universo de estudos, teses e 

dissertações sobre o tema. Em seguida foram pesquisados livros e artigos 

científicos com aderência ao tema do trabalho.  
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No Banco de Teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

pessoal de Nível Superior), foram realizadas consultas com a utilização de 

descritores “currículo” e” perícia contábil / currículo”. No Apêndice A (p.77), é 

possível observar o número e identificação de trabalhos referentes aos 

descritores mencionados, nos últimos cinco anos, o que corresponde a teses e 

dissertações publicadas entre os anos de 2007 a 2011 no total de trinta e oito 

dissertações de mestrado e seis teses de doutorado. 

 Entre os trabalhos encontrados, alguns se mostraram mais relevantes e 

convergentes com o tema desta dissertação. Cabe destacar a dissertação de 

Henrique (2008) que analisou as condições de ensino de Perícia Contábil em 

cursos de Ciências Contábeis na grande São Paulo. O autor avaliou a 

percepções de coordenadores de cursos e de professores dessa disciplina em 

dois grupos de cursos: o primeiro, com sete dos dez melhores classificados 

pelo ENADE de 2006, e o segundo, com 10 cursos escolhidos por 

acessibilidade. A análise das percepções dos respondentes revelou maior 

rotatividade dos coordenadores dos cursos e a concordância de que os 

conteúdos oferecidos estão relacionados aos objetivos do curso.  

Carvalho (2010) em sua tese de doutorado apresentou uma pesquisa 

teórica na qual discutiu as necessidades de alterações curriculares nos cursos 

de Ciências Contábeis em função do novo modelo contábil adotado pela 

legislação societária brasileira, a partir da publicação da Lei nº 11.638/ 2007. 

Esse regulamento legal atualizou as regras contábeis brasileiras e o 

aprofundou da harmonização dessas regras com os pronunciamentos 

contábeis internacionais. O trabalho apresentou a evolução da regulamentação 

da contabilidade no Brasil e no mundo, analisou ainda a abertura dada pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, discutiu as necessidades de alterações no 

Currículo dos cursos superiores de Ciências Contábeis, concluiu que o principal 

desafio seria a educação, ou seja, como os profissionais irão reconhecer o 

novo modelo contábil brasileiro.  

 Na procura de títulos afinados com o tema foram levantados junto à 

plataforma Scientific Electronic Library Online- (SciELO), artigos publicados no 

período de 2008 a 2012. Tal pesquisa resultou em seis artigos, utilizando os 

descritores “currículo e perícia contábil” (Apêndices D e E). 
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Dos artigos encontrados alguns apresentaram maior aderência ao tema 

deste trabalho. Entre eles o artigo de Peleias (2011) que analisou os planos de 

ensino da disciplina Perícia Contábil em dois grupos de cursos na região 

metropolitana de São Paulo, sendo o primeiro com sete classificados pelo 

Enade de 2006; o segundo com dez escolhidos por acessibilidade.  O estudo 

trouxe a evolução histórica do ensino de Perícia Contábil na legislação sobre o 

ensino da Contabilidade no Brasil. Constatou que a oferta de conteúdos para 

disciplinas correlatas na América do Norte é estimulada pela sociedade e pelo 

mercado de trabalho, ao contrário do Brasil, cujo comando é dado pela 

legislação. 

Riccio (2004) analisou o currículo de 25 universidades brasileiras e 25 

portuguesas, comparando as disciplinas propostas no Currículo Mundial pela 

ONU- (Organização das Nações Unidas), por meio de setores como o ISAR – 

(Intergovernmental Working Group of Experts) e o UNCTAD – (United Nations 

Conference on Trade and Development). Apresentou o resultado da pesquisa 

informando que o Bloco de Conhecimentos Administrativos e Organizacionais 

tanto no Brasil como o de Portugal apresentou maior aproximação ao proposto 

no Currículo Mundial. Destacou nos resultados o baixo número de disciplinas 

voltadas para a Tecnologia da Informação na maioria dos quadros curriculares 

analisados. O trabalho revela que a disciplina Perícia Contábil não é 

contemplada no Currículo Mundial, destacando ter sua abrangência apenas no 

meio acadêmico brasileiro. 

Os trabalhos estudados permitiram uma revisão das publicações sobre 

os assuntos correlatos com o tema proposto, possibilitando um embasamento 

sobre a forma, extensão e objetivos deste trabalho, situando a disciplina Perícia 

Contábil no curso de bacharelado de Ciências Contábeis.   

Com o propósito de contribuir ao estudo da formação do profissional de 

Contabilidade, no que se refere à sua atuação como Perito Contábil, esta 

pesquisa tem por objetivos identificar e analisar como a disciplina Perícia 

Contábil encontra-se inscrita e qual sua importância nos cursos de graduação 

em Ciências Contábeis oferecidos por Instituições de Educação Superior (IES), 

em Santos. 

Para atingir os objetivos de identificação da disciplina e qual sua 

importância foram realizadas: 
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a) análise das propostas curriculares nacionais para o curso, das 

    ementas da disciplina nas instituições pesquisadas e de seus 

    quadros curriculares, focalizando a disciplina; 

           b) investigação sobre a percepção dos alunos e professores a 

          respeito da formação de futuros contadores para exercer  

          a função de Perito Contábil. 

O estudo dedicado ao modo como se dá a formação do Perito Contábil, 

focalizando a disciplina Perícia Contábil, justifica-se pela importância que o 

profissional Contador desempenha no contexto atual da sociedade brasileira, 

carente de profissionais. O Brasil dispõe, em 2014, de 239.014 Contadores 

registrados nos Conselhos Regionais de Contabilidade, sendo que as 

organizações englobam 82.119 classificados entre escritórios individuais, 

empresários individuais e sociedades de profissionais contábeis (CRC, 2014). 

Conforme o CRC (2014) o número de registro de contadores apresentou 

um crescimento 3,59% (três inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) 

de 2011 a 2013, enquanto no mesmo período o de organizações contábeis 

cresceram 4,09% (quatro inteiros e nove décimos por cento), indicando um 

agrupamento de profissionais em empresas dedicadas à prestação de serviços 

de contabilidade. 

 O estudo basea-se ainda por poder colaborar com outros trabalhos 

voltados à formação do profissional Contador e à ampliação do leque de 

pesquisas realizadas sobre o currículo do curso de Ciências Contábeis, suas 

disciplinas e respectivos conteúdos, e por procurar compreender como os 

alunos e os docentes percebem a disciplina Perícia Contábil, dada sua 

relevância para a formação do Contador, especialmente para aquele que for 

exercer as atividades de Perito Contábil.  

 Justifica-se também pela possibilidade de oferecer aos gestores dos 

cursos de graduação subsídios para o aprimoramento de seus projetos 

pedagógicos, mantendo-os ajustados à realidade brasileira e mundial em seus 

aspectos contábeis e legais. 

A pesquisa apoia-se em documentos oficiais, e em literatura 

apresentadas em livros e periódicos da área de Educação Superior e de 

Ciências Contábeis. Inclui consulta a oitenta e cinco estudantes e quatro 

professores de cinco instituições de educação superior (IES). 
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O trabalho está estruturado em três capítulos e considerações finais. O 

primeiro capítulo,  A Contabilidade e a formação do contador, tem a 

finalidade de contextualizar o curso de Ciências Contábeis e a profissão de 

Contador, de apresentar um breve histórico da Contabilidade no mundo e sua 

participação  no cenário brasileiro, descrevendo as exigências legais para o 

exercício da profissão de Contador no Brasil. O texto apoia-se em Buesi 

(2010), Cardoso (2008), Iudícibus (1993), Marion (2010), Rocha (2005), Sá 

(1997), Schmidt (2000 e 2008). 

O segundo capítulo, A educação superior e o curso de Ciências 

Contábeis no Brasil, percorrem de forma sucinta os caminhos da educação 

superior no Brasil e do ensino da Contabilidade, seus aspectos históricos e 

legais. O capítulo se encerra com a descrição do ensino da Perícia Contábil no 

Brasil e sua inserção no curso de Ciências Contábeis. O texto apoia-se em 

documentos oficiais e em autores como Bacci (2008), Buarque (1994), 

Carvalho (2010), Evangelista (2005), Fávero (2006), Fonseca (2000), Moreira 

(2005), Sacristan (2000), Soares (2012), Souza (2002 e 2009), Panosso et al. 

(2006), Peleias (2007), Trindade (1998 e 2000). 

O terceiro capítulo, Os caminhos da pesquisa apresenta os caminhos  

percorridos pela pesquisa, os documentos analisados, os procedimentos 

metodológicos, o instrumento de coleta de dados, a aplicação de questionários 

O quarto capítulo, Apresentação e discussão dos resultados expõem 

os resultados da pesquisa, no que refere a carga horária, ementas, número de 

disciplinas em que é oferecida a disciplina Perícia Contábil. Por fim, o capítulo 

apresenta a análise dos dados obtidos na aplicação dos questionários, apoiado 

no referencial apresentado nos capítulos anteriores. 

Nas considerações finais, é apresentado um balanço do estudo 

realizado com as conclusões levantadas, tendo como escopo o atendimento 

dos objetivos da pesquisa. 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  
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 A CONTABILIDADE E A FORMAÇÃO DO CONTADOR  
 
 

Tendo como objetivo contextualizar o curso de Ciências Contábeis e a 

profissão de Contador este capítulo traz uma breve história da Contabilidade no 

mundo e no Brasil, apresentando ainda um histórico da formação do 

profissional de Contabilidade com sua inserção no contexto social brasileiro, 

descreve os conceitos de Perícia Contábil e o campo de atuação desta 

especialização da área contábil.   

 

  1.1 Breve história da Contabilidade  

 

O objetivo da Contabilidade é e sempre se caracterizou pelo controle de 

um patrimônio, o qual se entende como o conjunto de riquezas e propriedade 

de alguém ou de uma empresa.  

 Sá (1997) lembra que a Contabilidade nasceu com a civilização e 

jamais deixará de existir em decorrência dela. Talvez, por isso, seus 

progressos quase sempre tenham coincidido com aqueles que caracterizam os 

da própria evolução do ser humano. De fato, o registro e controle das contas 

colocam a Contabilidade em uma correlação com o progresso da humanidade 

e da sociedade como um todo.   

Segundo Iudícibus(1993): 

A Contabilidade é tão remota quanto o homem que pensa, ou, 
melhor dizendo, que conta. A necessidade de acompanhar a 
evolução dos patrimônios foi o grande motivo para seu 
desenvolvimento (IUDÍCIBUS, 1993, p.45). 

 

Marion (2010) afirma que o homem ao longo de sua história deixando a 

caça e o extrativismo passou à organização da agricultura e do pastoreio, 

surgindo a partir daí a divisão de terras e o senso de propriedade.  Ao morrer, 

os bens (patrimônio) acumulados pelas pessoas não eram dissolvidos, mas 

transmitidos por herança aos seus filhos e parentes. 

A palavra patrimônio é formada por dois vocábulos greco-latinos: pater e 

nomos. A palavra pater, do latim significa chefe de família. Dessa forma pode 

ser associada também a bens, posses ou heranças deixadas como legado por 
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um antepassado. O vocábulo nomos origina-se do grego, refere-se à lei, usos e 

costumes relacionados à origem, tanto de uma família quanto de uma cidade. 

Assim, com o passar do tempo, a palavra patrimônio passou a ser utilizada 

para quaisquer valores, mesmo que estes não tivessem como origem bens 

herdados. 

À medida que o homem passou a acumular riquezas começou a 

desenvolver técnicas de controle de seu patrimônio as quais, embora 

rudimentares, atendiam às necessidades da época. As trocas de bens e 

serviços eram igualmente registradas de forma simples, gerando relatórios 

sintéticos sobre esses fatos, conforme destaca Iudicibus: 

Alguns historiadores fazem remontar os primeiros sinais 
objetivos da existência de contas aproximadamente a 4.000 
a.C. Entretanto, antes disso, o homem primitivo, ao inventariar 
o número de instrumentos de caça e pesca disponível, ao 
contar seus rebanhos, ao contar suas ânforas de bebidas, já 
estava praticando uma forma rudimentar de Contabilidade 
(2009, p.15). 

 
Iudícibus (1993) e Marion (2002) afirmam que a Contabilidade teve um 

desenvolvimento relativamente lento ao longo dos séculos, tendo avanço 

definitivo com o aparecimento da moeda. A prática do escambo caracterizava-

se pela troca pura e simples de bens, os comerciantes anotavam as 

obrigações, perante terceiros, todavia mostrava-se um simples elenco de 

inventário físico sem a atribuição de valor monetário. 

Com o surgimento da moeda, o homem passou a ter uma maior 

preocupação com os registros e, por necessidade, um aperfeiçoamento de 

instrumentos de avaliação. A criação da moeda fez com que o sistema de 

contas pelo qual a Contabilidade funciona até hoje se completasse, tornando 

possível a representação do patrimônio e seus respectivos valores em moeda. 

 A preocupação com a riqueza é uma constante na humanidade desde a 

Antiguidade e perdura até os dias atuais. Os controles, por conseguinte, foram 

se aprimorando, sempre na busca constante dos instrumentos de avaliação 

patrimonial. 

Iudícibus afirma: 

O enquadramento da Contabilidade como elemento 
fundamental da equação aziendalista1 teve o mérito 

                                                           
1
 Patrimônio das empresas 
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incontestável de chamar a atenção para o fato de que a 
Contabilidade é muito mais do que mero registro; é um 
instrumento básico de gestão, e na verdade um dos principais 
(IUDICIBUS, 1993, p.32). 
 

Na Bíblia, há vários relatos sobre controles e informações de natureza 

contábil, como em Mateus (18,23-27) que relata a história de um devedor, que 

foi perdoado de sua dívida registrada. Jesus descreve em Lucas (16, 1 a 7): o 

administrador que fraudou seu senhor, alterando os registros de valores a 

receber dos devedores. 

Em Gênesis (41.4-9) encontra-se o registro de que, no tempo de José, 

no Egito, ouve tal acumulação de bens que perderam a conta do que se tinha. 

Tais relatos evidenciam que nos tempos bíblicos, o controle sobre o patrimônio 

era prática comum. 

Segundo Melis apud Sá (1997), a história da Contabilidade pode ser 

dividida em quatro períodos distintos: 

1º) - História Antiga compreende o início da civilização e vai até 
1202 da Era Cristã, quando aparece o Liber Abaci, de autoria 
de Leonardo Fibonaci; 
2º) – História Média, período de 1202 até 1494 quando surge o 
Tratactus de Computis et Seriptures, do Frei Luca Pacioli, obra 
que sistematizou a teoria contábil e contribuiu para inserir a 
contabilidade entre os ramos do conhecimento humano; 
3º) – História Moderna, ou da literatura da Contabilidade, 
período de 1494 até 1840 ano do aparecimento da obra La 
Contabilità Applicatta Alle Amninistrazioni Private e Pubbliche, 
de Francesco Villa. 
4º) – História Científica, que se inicia em 1840 e continua até 
nossos dias (SÁ, 1997, p.13). 

 
Na História Antiga, as primeiras escritas contábeis remetem à Era da 

Pedra Polida, quando o homem registrava os seus primeiros desenhos e 

gravações. Os registros incluíam o figurativo, com a gravação da figura do 

animal cuja existência se comprovava e passava a controlar com o número de 

cabeças existentes.  

Os egípcios marcaram sua participação na história da Contabilidade com 

vasto acervo. A escrita no Egito era fiscalizada pelo Fisco Real, valorizando a 

atuação dos escribas. 

 Em 1202, surge o livro Liber Abaci – Livro de Cálculo do italiano 

matemático Leonardo Fibanacci que estudou técnicas de matemática, pesos e 
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medidas, contribuindo para o desenvolvimento de técnicas comerciais e 

financeiras. 

Na História Média, verifica-se um grande desenvolvimento técnico no 

estudo e aplicação da Contabilidade. As cidades italianas de Florença e 

Gênova entre outras, que se caracterizaram por intensa atividade mercantil e 

cultural, propiciaram ambiente salutar para o desenvolvimento de técnicas 

comerciais e contábeis.  

Foi nesse cenário e época que surgiu o que seria a marca da 

contabilidade como ciência, e o início de sua fase moderna. Trata-se do 

Tractatus de Computis et Scripturis, - (Tratado de Contas e Escrituras), 

apresentado na Itália em 1494 pelo Frei Franciscano Luca Pacioli o qual 

parametrizou todo o mecanismo de contabilidade, ensejando a criação da 

Escola Italiana, difundida em toda a Europa cuja influência perdurou por longo 

período. 

Para Buesi (2010) é inegável a influência da Escola Italiana para o 

desenvolvimento da Contabilidade no mundo, e em especial na Europa, onde 

italianos e alemães elevaram a Contabilidade ao status de Ciência. 

Como destaca Schmidt (2000) a obra de Luca Pacioli contemporâneo de 

Leonardo da Vinci enfatiza a teoria do débito e crédito corresponde à teoria de 

números positivos e negativos, conceituava inventário e como executá-lo, 

explanava sobre os livros mercantis: diário e razão e, como proceder na 

abertura e encerramento de contas contábeis. 

Ainda segundo Schmidt (2000) a fase moderna prossegue com a 

publicação de várias obras de conceitos e natureza ou aplicação na 

contabilidade, todas de teor prático, terminando com a obra em 1840 de 

Francesco Villa, contador e professor de Milão, Itália, intitulado: La Contabilitá 

Applicatta Alle Ammnistrazioni Private, (A Contabilidade Aplicada na 

Administração Pública Privada). A publicação foi premiada pelo governo da 

Áustria propiciou o avanço nos conceitos básicos de contabilidade e introduziu 

as informações contábeis com objetivos gerenciais. 

O século XIX é marcado pelo avanço da teoria em relação à 

complexidade dos negócios que marcam a sociedade. Surge nesse momento o 

que se determinou chamar da Escola Científica, a qual da mesma forma 

iniciou-se na Itália com autores como Giuseppe Cerboni e Fábio Besta. 
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O século XX é marcado pelo surgimento nos Estados Unidos de grandes 

corporações apoia-se no fortalecimento do mercado de capitais, o qual 

subsidiou o grande progresso daquele país, alimentando o avanço da 

contabilidade, tanto na teoria como na prática contábil. 

A evolução dos conceitos contábeis nos Estados Unidos tem seu 

embasamento em pontos essenciais no mundo dos negócios, entre os quais se 

destacam conforme Iudícibus: 

a) Modernização e refinamento das instituições econômicas e 
sociais; 

b) Exigências de informações dos investidores médios; 
c) Governo e universidades dedicam-se a pesquisas de 

princípios contábeis;  
d) O Instituto dos Contadores Públicos Americanos se 

caracteriza como órgão atuante em matéria de pesquisa 
contábil (IUDICIBUS, 1993, p.33). 
 

O balizamento da Escola Americana está fundamentado na preocupação 

com o usuário da informação contábil e em sua efetiva importância para o 

contexto administrativo. 

Schmidt (2000) aponta que a partir dos anos 20 do século XX enfatiza-

se a predominância dos conceitos norte-americanos na Contabilidade 

espalhando-se pelo mundo, não só na aplicação dos conceitos no 

gerenciamento das empresas, mas também no ensino voltado à formação do 

Contador.  

 

1.2 A Contabilidade no Brasil e a formação do profissional de 

Contabilidade 

 

O desenvolvimento da Contabilidade no Brasil se deu de forma pouco 

relevante até meados no século XVIII, quando até então os bens 

comercializados no país circulavam entre a Colônia e a Corte, sendo que as 

operações mercantis eram registradas pela sede do Império Português 

(PELEIAS, 2007). 

A partir de 1808, com a vinda da Família Real portuguesa e o 

consequente aumento dos gastos públicos, observa-se um avanço significativo 

no desenvolvimento dos negócios, proporcionados pela abertura dos portos.  

Consequentemente, ocorre a expansão e a inserção do Brasil no comércio 
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mundial, fato que aprimorou os conceitos e controles contábeis, os quais 

seguiram a linha de pensamento da Europa baseada na Escola Italiana 

(CARDOSO, 2008 p. 25). 

Também em 1808, cria-se a Real Junta de Comércio, Agricultura, 

Fábricas e Navegação e as Aulas de Comércio que determinam a adoção do 

sistema de partidas dobradas, criadas por Frà Luca Pacioli,2 aderindo o Brasil 

assim por completo aos conceitos da Escola Italiana (BACCI, 2008, p.41). 

Nesse cenário, surge o 1º Código Comercial Brasileiro instituído pela da 

Lei nº 556, de 25 de junho de 1850, que fixou as linhas centrais da 

regulamentação comercial no Brasil, e consequentemente a implementação 

das diretrizes contábeis a serem adotadas a partir de sua promulgação. 

Segundo Schmidt (2008), o Código Comercial de 1850 foi o elemento 

influxionador do desenvolvimento contábil brasileiro, com o estabelecimento de 

critérios de escrituração e regulamentação do comércio no Brasil. 

Embora o Código mencionado anteriormente não tenha normatizado os 

procedimentos contábeis a serem adotados, fixou a obrigatoriedade de as 

empresas elaborarem a escrituração contábil, mantendo uma ordem uniforme 

para os registros contábeis, assim como o levantamento ao final de cada ano 

de balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados de forma a apresentar 

claramente o resultado financeiro de seu negócio. Essas exigências técnicas 

exigiram a especialização de profissional devidamente qualificado. 

Esse dispositivo legal fixou os procedimentos a serem adotados quando 

da contratação de profissionais responsáveis pela contabilidade, denominados 

guarda-livros: 

Art. 74. Todos os feitores, guarda-livros, caixeiros e outros 
quaisquer prepostos das casas de comércio, antes de entrarem 
no seu exercício, devem receber de seus patrões ou 
preponentes numa nomeação por escrito, que farão inscrever 
no Tribunal do Comércio (art.10, nº 2); pena de ficarem 
privados dos favores por este Código concedidos aos de sua 
classe (CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO, 1850). 

 

Como não existia obrigatoriedade da adoção de um determinado padrão 

de normas e procedimentos para a Contabilidade, os profissionais contábeis 

experimentaram várias tendências doutrinárias na execução de seus trabalhos. 
                                                           
2
 Frei Franciscano que viveu na Toscana e divulgou método de registros de contas, o qual denominou 

método das partidas dobradas. 
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Na vigência do Código Comercial de 1850, exigia-se do guarda-livros 

conhecimento das línguas portuguesa e francesa, além de excelente caligrafia, 

sendo que a maioria desses profissionais eram práticos, ou seja, exerciam a 

profissão de forma empírica, a exemplo de outros profissionais como 

farmacêuticos que à época denominavam-se práticos de farmácia. 

Com a publicação do Decreto Imperial nº 4.475, em 1870 ocorre o 

reconhecimento oficial da Associação dos Guarda-Livros da Corte, tornando o 

guarda-livros uma das primeiras profissões liberais regulamentadas no Brasil.  

A metade do século XIX foi marcada por grandes modificações no 

cenário mundial, em especial a crise escravocrata na qual o Brasil, após forte 

pressão internacional, cedendo ao seu clamor declarou extinta a escravidão. 

Esse fato propiciou o desvio dos recursos para outras atividades econômicas e 

também para as áreas industriais que começava a surgir em terras brasileiras. 

O desenvolvimento da Contabilidade segue acompanhando as 

modificações políticas e econômicas no Brasil, sempre associada a 

regulamentos oficiais. 

Nesse cenário o Decreto-Lei nº 21.033 de 1932, estabeleceu as novas 

condições de registro de perito-contador, contador ou guarda-livros e tornou 

obrigatória a assinatura dos livros comerciais, cumprindo o estabelecido no 

Código Comercial de 1850. 

Em 27 de maio de 1946 é promulgado o Decreto-Lei nº 9.295/46, que 

formaliza a profissão contábil, cria o CFC- Conselho Federal de Contabilidade, 

e os CRC’s – Conselhos Regionais de Contabilidade, órgãos que ficaram 

incumbidos do registro e da fiscalização do exercício da profissão contábil no 

Brasil. 

O dispositivo legal instituiu duas categorias profissionais até hoje 

existentes: a de Contador e a de Técnico em Contabilidade com prerrogativas e 

atribuições bem definidas de atuação profissional. 

 Segundo Rocha (2005), o Contador é um profissional de nível superior, 

portador do diploma de bacharel em Ciências Contábeis, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

O Técnico em Contabilidade é um profissional de nível médio, portador 

de certificado de conclusão de segundo grau, com a habilitação de Técnico em 

Contabilidade, e que também deve obter registro junto ao Conselho Regional 
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de Contabilidade no Estado da Federação no qual atua exercendo sua 

profissão. 

Ambas as categorias para obterem o registro junto ao (CRC) têm como 

exigência legal a aprovação em Exame de Suficiência Profissional instituído 

pela Lei nº 12.249/2010. 

A citada Lei estabeleceu em seu artigo 12 a obrigatoriedade do Exame 

de Suficiência como requisito obrigatório para a atuação profissional dos 

Técnicos em Contabilidade e Contadores. 

O art. 12. Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei 
somente poderão exercer a profissão após a regular conclusão 
do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido 
pelo Ministério da Educação, aprovação em Exame de 
Suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a 
que estiverem sujeitos (BRASIL, 2010). 

  

Conforme Quintana e outros (2012), o objetivo principal do Exame é 

equalizar os futuros profissionais para uma atuação no mercado de trabalho. O 

Exame é de responsabilidade do Conselho Federal de Contabilidade e é 

aplicado pela Fundação Brasileira de Contabilidade duas vezes por ano, sendo 

uma edição a cada semestre. Essa periodicidade é justificada tendo em vista 

que muitas turmas se formam no meio e fim de cada ano. 

O exame é dividido em duas provas: uma específica para Bacharéis em 

Ciências Contábeis e outra para Técnicos em Contabilidade. 

Cada prova contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com valor de um 

ponto cada, sendo necessário o acerto de metade das perguntas para a 

aprovação, 

Outra alteração implementada pelo Decreto foi à extinção de emissão de 

diplomas para os Técnicos em Contabilidade a partir de junho de 2015, sendo 

garantido o exercício da profissão aqueles já registrados, ou que venham a 

fazê-lo até 1º de junho de 2015. 

Com a extinção do registro para os Técnicos em Contabilidade teremos 

em atuação no Brasil apenas os Contadores com o diploma de nível superior. 

A Tabela 1 apresenta a posição sobre o número de profissionais em 

exercício em abril de 2014, destacando-se a participação da região Sudeste 

com 51,61% dos profissionais contabilistas atuando no País. 
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Tabela 1- Posição de profissionais da Contabilidade registrados por região 

Posição Região Contador Técnico Total Participação % 

1ª Sudeste 81.935 68.875 252.522 51,61 

2ª Sul 58.825 29.687 88.512 18,09 

3ª Nordeste 48.776 27.952 76.728 15,69 

4ª Centro-Oeste 28.589 14.419 43.008 8,79 

5ª Norte 

TOTAL    

20.889 

 

7.632 28.521 

 489.291 

5,82 

        100,00 

Fonte: CRC (2014) 

 

O sítio do Conselho Regional de Contabilidade define o bacharel em 

Ciências Contábeis como um profissional eclético, com conhecimento amplo do 

cotidiano das empresas e pessoas físicas. Enfatiza a necessidade de 

conhecimentos sobre assuntos econômicos, financeiros, tributários, 

organizacionais e comportamentais para direcionar as conclusões da lógica 

contábil, sempre tendo como escopo a administração do patrimônio, seja de 

pessoas físicas, como de entidades legalmente constituídas. 

Após a conclusão do curso de bacharelado e aprovação no Exame de 

Suficiência Profissional, o concluinte poderá exercer sua profissão em vários 

setores do meio empresarial, jurídico, científico ou acadêmico em atividades 

como: contador privado, contador público, como auditor ou perito contábil. 

Essas duas últimas atividades profissionais são prerrogativas 

profissionais do Bacharel em Ciências Contábeis, tendo em vista que auditoria 

e perícia contábil encontram-se vedadas aos profissionais de outras áreas, 

incluindo os formandos em nível médio, ou seja, os Técnicos em Contabilidade. 

A atividade de Perícia Contábil é definida como uma especialização da 

profissão do Contador. 

Segundo Silva (1994):  

As principais especializações da Contabilidade são: 
a) Controle Contábil; 
b) Contabilidade de Custos; 
c) Contabilidade Gestorial; 
d) Análise de Balanças; 
e) Auditoria; 
f) Perícia Contábil (SILVA, p.22). 
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Esse cenário nos remete a entender como se processa a formação do 

profissional da Contabilidade na educação superior no Brasil, conhecer a 

criação do curso de bacharelado e identificar as competências e habilidades 

exigidas do egresso do curso.   

O profissional que exerce a atividade de perícia contábil precisa adquirir 

um conjunto de capacidade e competências exigidas no curso de sua atuação 

profissional. 

Sá (2008), discorrendo sobre a qualidade exigida do perito contábil, 

relaciona a capacidade profissional exigida, destacando:  

1. conhecimento teórico da contabilidade; 
2. conhecimento prático das tecnologias contábeis; 
3. experiência em perícias; 
4. perspicácia; 
5. perseverança; 
6. sagacidade; 
7. conhecimento geral de ciências afins à Contabilidade; 
8. índole criativa e intuitiva (SÁ, 2008, p.8). 

 

1.3 A Perícia Contábil no Brasil e a atuação do Perito Contábil 

O termo perícia tem origem do latim peritia, que em sentido próprio 

significa conhecimento, habilidade, saber, experiência (SÁ, 2008, p.2).  

Na linguagem jurídica, a perícia designa a diligência realizada ou 

executada por peritos, a fim de esclarecer ou evidenciar certos fatos, objeto do 

litígio judicial ou por interesse extrajudicial. 

Alberto apresenta o conceito de perícia: 

Perícia é um instrumento especial de constatação, prova ou 
demonstração científica ou técnica, da veracidade de 
situações, coisas ou fatos (ALBERTO, 2012, p.3). 
 

Esta conceituação nos remete ao sentido amplo de perícia, em seus 

sentidos genéricos, atribuíveis a qualquer espécie de perícia. 

Já a perícia contábil é definida por diversos autores como: 

Perícia contábil é a verificação de fatos ligados ao patrimônio 
individualizado visando oferecer opinião, mediante questão 
proposta. Para tal opinião realizam-se exames, vistorias, 
indagações, investigações, avaliações, arbitramentos, em 
suma todo e qualquer procedimento necessário à opinião (SÁ, 
2008, p.2).  

 

Um instrumento técnico-científico de constatação prova ou 
demonstração, quanto à veracidade de situações, coisas ou 
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fatos oriundos das relações, efeitos e haveres que fluem do 
patrimônio de quaisquer entidades (ALBERTO, 2012, p. 35). 
 
A Perícia Contábil é uma área de especialização da 
Contabilidade que vem despontando como amplo e promissor 
campo de atuação do Contador. É um importante ramo da 
Contabilidade, e, para sua realização, faz-se necessário 
profissional especializado, que esclarece questão sobre o 
patrimônio das pessoas físicas e jurídicas (FONSECA, 2000, 
p.37-38). 
 

A Norma Brasileira de Contabilidade quando apresenta a Norma Técnica 

sintetiza os conceitos dos autores SÁ (2008), ALBERTO (2012), FONSECA 

(2000). 

Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, por meio da Norma 

Técnica NBC. T.13:  

A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos 
técnico-científicos destinado a levar à instância decisória 
elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do 
litígio ou constatação de um fato, mediante laudo pericial 
contábil e/ou parecer pericial contábil, em conformidade com as 
normas jurídicas e profissionais, e a legislação específica no 
que for pertinente (BRASIL, 2014). 
 

A Perícia Contábil é uma função privativa de contadores devidamente 

registrados no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). É a forma de 

demonstrar, por meio de trabalho especializado, a conclusão de exames 

específicos de natureza contábil que são expostos através de relatórios 

contábeis definidos como laudos periciais ou pareceres técnicos periciais. 

O exercício profissional de pericia contábil realiza-se sob duas formas de 

atuação técnica. A primeira surge quando o profissional Contador é nomeado 

por magistrado das diversas instâncias do Poder Judiciário Brasileiro para atuar 

como perito judicial. Outra forma de atuação ocorre quando o profissional 

contábil é indicado pelas partes do processo para atuar como assistente 

técnico. 

A atuação do Perito Contábil se estabelece na atuação de espécies de 

perícia que segundo Alberto (2012) classifica-se em: 

a) Perícia judicial é aquela realizada dentro dos procedimentos 
processuais do Poder Judiciário, por determinação, 
requerimento ou necessidade de seus agentes ativos, e se 
processo segundo regras legais específicas. 
b) Perícia semijudicial é aquela realizada dentro do aparato 
institucional do Estado, porém fora do Poder Judiciário, tendo 
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como finalidade principal ser meio de prova nos ordenamentos 
institucionais usuários. Essa espécie de perícia subdivide-se, 
em segundo o aparato estatal atuante, em policial (nos 
inquéritos), parlamentar (nas comissões parlamentais de 
inquérito ou especiais) e administrativo-tributária (na esfera da 
administração pública tributária ou conselhos de contribuintes). 
c) Perícia extrajudicial é a realizada fora do Estado, por 
necessidade e escolha de entes físicos e jurídicos particulares-
privados, vale dizer - no sentido estrito, ou seja, não 
submetíveis a uma outra pessoa encarregada de arbitrar a 
matéria conflituosa; 
d) Perícia arbitral é aquela realizada no juízo arbitral-instância 
decisória criada pela vontade das partes (ALBERTO, 2012, 
p.40-41). 
 
 

O atual mercado de trabalho no Brasil está cada vez mais exigente, 

requerendo a constante qualificação dos mais diversos profissionais. Os 

contadores possuem uma posição estratégica para as entidades brasileiras 

(empresas de capital aberto, e fechado, empresas de economia mista, 

organismos públicos, organizações não governamentais), tendo suas 

atribuições relacionadas ao planejamento e acompanhamento da execução, 

controles financeiros e operacionais. 

O conhecimento e atualização da legislação nacional deve ser uma 

constante do Perito Contador. Na esfera Cível, estão o Código de Processo 

Civil, o Código Civil, a legislação societária, a tributária (federal, estaduais e 

municipais). Na esfera trabalhista, assim como na esfera criminal é 

imprescindível conhecer a legislação pertinente da área de atuação. 

Perito Judicial é classificado como auxiliar da Justiça, pessoa física, 

nomeada pelo juiz de direito, ou pelo tribunal, assistindo-os para realizar prova 

pericial consistente em exame, vistoria ou avaliação. O Código de Processo 

Civil - Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 em seu Capítulo V, apresenta na 

seção II os artigos 139 a 145, que trata exclusivamente da função de perito. 

Art. 139. São auxiliares do juízo, além de outros, cujas 
atribuições são determinadas pelas normas de organização 
judiciária, o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depósito, o 
administrador e o interprete. 
Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento 
técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o 
disposto no art. 421. 
§ 1º Os peritos serão escolhidos entre os profissionais de nível 
universitário, devidamente inscrito no órgão de classe 
competente. 
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§ 2º Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria 
sobre que deverão opinar, mediante certidão do órgão 
profissional em que estiverem inscritos (BRASIL, 1973). 

 

A organização profissional advém do Decreto-Lei nº 9.295 de 27 de maio 

de 1946, que criou o Conselho Federal de Contabilidade, e definiu as 

atribuições do Contador. 

O artigo 25 definiu como trabalhos contábeis: 

a) organização e execução de serviços de contabilidade em 
geral; 
b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem 
como de todos os necessários no conjunto da organização 
contábil e levantamento dos respectivos balanços e 
demonstrações; 
c) perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços 
e de contas em geral, verificação de haveres, revisão 
permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais 
ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, 
assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades 
anônimas quaisquer outras atribuições de natureza técnica 
conferida por lei aos profissionais de contabilidade (Grifo 
do autor) (BRASIL, 1946). 
 

No artigo 26 do citado diploma legal, foi definido a atribuição exclusiva 
da função pericial. 

Salvo direitos adquiridos ex-vi do disposto no art. 2º do Decreto 
nº 21.033, de 8 de fevereiro de 1932, as atribuições definidas 
na alínea c do artigo anterior são privativas dos contadores 
diplomados (BRASIL, 1946). 
 

O Conselho Federal de Contabilidade no exercício de sua função 

normativa editou a Resolução nº 857/99 que reformulou a Norma Profissional 

do Perito Contábil - (NBCP2) conceituando em seu item 2.1. 

Perito é o Contador regularmente registrado em Conselho 
Regional de Contabilidade, que exerce a atividade perical de 
forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor, por suas 
qualidades e experiência, da maneira periciada.  

Este capítulo apresentou um breve histórico da Contabilidade, seu 

aparecimento e desenvolvimento no Brasil, relatando as principais 

características da profissão de Contador, seu campo de trabalho, as exigências 

e aperfeiçoamento técnico determinado para a atuação deste profissional como 

Perito Contábil, o que nos remete a investigar como os estudantes do curso de 
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Ciências Contábeis identificam esses conhecimentos e habilidades durante a 

vida acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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A EDUCAÇÃO SUPERIOR E O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
 
 

Este capítulo tem como objetivo expor de forma muito breve um histórico 

da Educação Superior no Brasil, situar o curso de Ciências Contábeis no 

contexto acadêmico brasileiro, além de apresentar a formação proposta para o 

Bacharel em Ciências Contábeis nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), e da Organização das Nações Unidas (ONU). Na exposição a respeito 

do curso destaca a inserção da formação em Perícia Contábil do estudante do 

Curso de Ciências Contábeis na atual cenário brasileiro. 

 

2.1 Educação Superior no Brasil 

Atribui-se à Grécia, no século VI a.C., o início do ensino superior no 

mundo, quando pela criação das academias platônicas iniciou-se a transição 

do pensamento mítico para a racionalidade. Essas academias caracterizavam-

se pela criação de cursos autônomos reunindo os cursos de retórica, filosofia e 

medicina (BUARQUE, 1994). 

Com o advento do cristianismo, as escolas leigas foram substituídas 

pelas religiosas e se tornaram um instrumento de aquisição e transmissão de 

cultura. Na Europa do século VI d.C., todo ensino era ministrado pela Igreja 

Católica. 

Segundo Buarque (1994): 

A Universidade surgiu como contemporânea de uma 
transição no momento em que a Europa dos dogmas e 
do feudalismo iniciava seu rumo ao renascimento do 
conhecimento e à racionalidade científica, do feudalismo 
ao capitalismo. Redescobrindo nos conventos, por obra 
de judeus e muçulmanos, o conhecimento da filosofia 
clássica dos gregos, a universidade foi instrumento da 
criação do novo saber que serviria ao novo mundo, que 
surgiu entre o fim do feudalismo dogmático e a 
consolidação do liberalismo capitalista (BUARQUE, 1994, 
p.19). 

  

Para Trindade (2000), numa retrospectiva da instituição universitária, é 

possível identificar quatro períodos do século XII até o Renascimento, 

caracterizado como período da invenção da Universidade em plena Idade 
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Média o que se constitui o modelo da Universidade tradicional, a partir das 

experiências precursoras de Paris e Bolonha, da sua implantação em todo 

território europeu sob a proteção da Igreja. Para Trindade (2000), numa 

retrospectiva sobre a instituição universitária é possível identificar quatro 

períodos: 

1º Do século XII até o Renascimento foi o período da invenção 
da universidade em plena Idade Média em que se constitui o 
modelo da universidade tradicional, a partir das experiências 
precursoras de Paris e Bolonha, da sua implantação em todo 
território europeu sob a proteção da Igreja. 
2º No século XV, época em que a universidade renascentista 
recebe o impacto das transformações comerciais do 
capitalismo e do humanismo literário e artístico, mas sofre 
também os efeitos da Reforma e da Contra Reforma. 
3º A partir do século XVII, período marcado por descobertas 
científicas em vários campos do saber, e do Iluminismo do 
século XVIII, a universidade começou a institucionalizar a 
ciência. 
4º No século XIX, implantou-se a universidade estatal moderna, 
e essa etapa, que se desdobra até os nossos dias, introduz 
uma nova relação entre Estado e universidade (TRINDADE, 
2000, p.2). 
 

Como marca histórica tem-se a criação da primeira Universidade no 

mundo em 1.150, na cidade de Bolonha, no norte da Itália. Naquela época o 

conhecimento era privilégio de poucos e apenas quem pudesse pagar se 

associava a outros interessados e contratavam um professor que trabalhava e 

ensinava sobre alguns dos temas das chamadas “essências universais”, daí o 

nome de “universidade” (Peleias, 2007). 

O conceito de universidade torna-se pioneiro na Europa, espalhando-se 

para outros continentes. Na América Latina, os espanhóis instalaram no Caribe 

a primeira Universidade das Américas, em Santo Domingo, no ano de 1538 

(SANTOS, 2009). 

No entanto, no Brasil a primeira universidade foi criada no início do 

século XX.  A educação superior chega ao Brasil pelas mãos de D. João VI, 

com a vinda da Família Real Portuguesa, quando de sua transferência de 

Portugal em 1808. Assim, tem-se como início da independência cultural no 

Brasil a criação da Faculdade de Medicina da Bahia- Fameb (Bacci, 2002). 

Soares (2002) relata que, ao desembarcar na Bahia, em 1808, fugindo 

as tropas napoleônicas a Família Real Portuguesa recebeu várias solicitações 

dos comerciantes locais para que fosse criada uma Universidade no Brasil. 
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Para tanto se dispunham a colaborar com uma razoável ajuda financeira. A 

universidade, porém não foi criada e a cidade de Salvador passou a sediar os 

cursos isolados e independentes de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia. 

Dois anos depois, em 1810, fundou-se a Academia Real Militar, que 

mais tarde se transformaria na Escola Central e depois em Escola Politécnica, 

que passaria a Escola Nacional de Engenharia Federal do Rio de Janeiro 

(Peleias, 2007). 

 Os portugueses quando aportaram em terras brasileiras no início do 

século XVI tinham apenas dois grandes objetivos: a fiscalização e a defesa. 

Por isso, durante muitos anos, as únicas iniciativas na área de educação 

vieram dos jesuítas, mais voltados para a catequese religiosa. Os altos 

funcionários da Igreja e da Coroa Portuguesa, assim como os grandes 

latifundiários tinham de ir à Europa para obter formação universitária e o 

destino era principalmente Coimbra (SOUZA, 2009). 

O modelo de ensino superior no Brasil no final do século XIX firmou-se 

como modelo de institutos isolados e de natureza profissionalizante. 

Considerado elitista, atendia somente aos filhos da aristocracia colonial, que 

não podiam estudar na Europa (Peleias, 2007). Os cursos criados por Dom 

João VI eram voltados ao ensino prático, tais como engenharia militar e 

medicina e ministrados em faculdades isoladas (SOARES, 2002). 

 Souza quando relata a evolução do ensino superior no Brasil, afirma 

que: 

Mesmo no século XIX, a partir da proclamação da 
Independência, há um crescimento de escolas superiores no 
país, mas sempre no modelo de unidades desconexas e 
voltadas para a formação profissional (SOUZA, 2009, p.2). 
 

Algumas tentativas de criar a primeira Universidade no Brasil surgiram 

em 1843, com o projeto da Universidade de Pedro II e, em 1847, com o projeto 

apresentado pelo Visconde de Goiânia que subordinava as faculdades 

provinciais à instituição central, que funcionava na Corte. Porém, nenhuma 

iniciativa saiu efetivamente do papel (Fávero, 2006). 

Confirmando a assertiva, Teixeira (1998) afirma: 

Até a Independência, a nossa universidade era a de Coimbra e 
esta vinha de suas origens medievais e refletia Bolonha e 
depois Paris, e com os jesuítas voltou a ser o claustro de 
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formação do clero, deste modo estendendo-se no Brasil por 
todo o longo período colonial (TEIXEIRA, 1998, p.70). 

 

Apenas em 1920, pelo Decreto nº 14.343, é criada a Universidade do 

Rio de Janeiro, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (Fávero, 2006). 

 Souza (2009) destaca que a Universidade do Rio de Janeiro, reunia os 

cursos superiores existentes na cidade: a Escola Politécnica, a Faculdade de 

Medicina e a Faculdade de Direito, sendo esta última criada a partir da fusão 

da Faculdade Livre de Direito e da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. 

O autor destaca que esses cursos eram unidos tendo como referência 

apenas a Reitoria e o Conselho Universitário, não existindo mecanismos 

acadêmicos ou administrativos que os integrassem. 

A alteração na gestão das universidades brasileiras se iniciou como a 

criação da Universidade de São Paulo-USP. 

Soares, descrevendo a evolução do ensino superior no Brasil, afirma: 

A Universidade de São Paulo representou um divisor de águas 
na história do sistema brasileiro de educação superior quando 
na esfera organizacional fixou a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras com eixo central da universidade de forma a 
promover a integração dos diversos cursos e atividades de 
ensino e pesquisa (SOARES, 2002 p. 30). 

 

A Universidade de São Paulo-USP surge após a derrota de São Paulo 

na Revolução Constitucionalista de 1932 e se constituiu pela união da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), com as já existentes Escolas 

Politécnica de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito e Faculdade de Farmácia e 

Odontologia (USP, 2004). 

A USP é a maior universidade pública brasileira e uma das mais 

prestigiadas no país, sendo responsável também pela formação de maior 

número de mestres e doutores no Brasil. É formada por 240 cursos de 

graduação em várias áreas do conhecimento, distribuídas em 42 unidades de 

ensino e pesquisas, oferecidas a mais de 57 mil alunos. A pós-graduação 

stricto sensu é composta de 308 mestrados e 299 doutorados (USP, 2013). 

No Brasil, a década de 1950 é marcada pelo crescimento industrial e a 

crescente urbanização da sociedade brasileira aumentando a demanda por 
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serviços oferecidos pelo Estado, afetando vários setores da economia brasileira 

como bancos, indústrias, escritórios e no comércio. 

Panosso e outros (2006) afirmam que nesse período alguns fatos 

baseados em uma ideologia governamental desenvolvimentista possibilitaram a 

modernização do ensino superior no Brasil. Os autores destacam a criação do 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em 1947, a criação do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 1951. A 

industrialização e a complexidade da administração pública demonstraram a 

necessidade da formação de especialistas e pesquisadores nos mais diversos 

ramos do conhecimento. 

O Decreto nº 29.741/ 1951 cria a Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, atualmente com a 

denominação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior-Capes.  

A citada lei estabelece como seu objetivo assegurar a existência de 

pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às 

necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao 

desenvolvimento do país (BRASIL, 1951). 

Apesar da introdução tardia dos cursos superiores no país e da criação 

das primeiras universidades apenas no início do século XX, assistiu-se, desde 

a década de 1990, à expansão da oferta desse nível de ensino, especialmente 

pelo setor privado, que atualmente responde por cerca de 75% das matrículas 

nesse nível de ensino, conforme Censo da Educação Superior (Censup) 

(BRASIL, 2012).  

O Brasil no ano de 2011 contava com 2.365 Instituições de Ensino 

Superior (IES). Delas, 84,7% são classificadas como faculdades, 8,0% são 

Universidades, 5,6% são Centros Universitários, e 1,7% representam a soma 

de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e de Centros 

Federais de Educação Tecnológica (Cefes). Quanto à categoria administrativa, 

88 % das IES são privadas e 12 % públicas (BRASIL, 2012). 

O Censup divulgado pelo Inep (2012) ainda revela os cursos presenciais 

mais procurados por universitários nas instituições de ensino superior privados 

o Brasil no ano de 2011. 

       Tabela 2-Cursos superiores presenciais mais procurados-2011 
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Posição Curso  Matrículas 

1ª  Direito  645.605 
2ª  Administração     625.763 
3ª  Enfermagem     209.165 
4ª  Pedagogia  207.170 
5ª 

     6ª 
     7ª 
     8ª 
     9ª 
   10ª 
 

 Ciências contábeis 
 Psicologia     
 Engenharia civil  
 Gestão de pessoal  
 Ciências da computação  
 Fisioterapia                   

  194.251 
124.527 
110.371 
  93.987 
  93.533 
 89.888 

                       Fonte: INEP (2012) Grifos do autor. 

 

Os tradicionais cursos de Direito (645.605 matrículas), Administração 

(625.763 matrículas) foram os mais procurados pelos universitários, 

destacando-se o curso de Ciências contábeis como o 5º curso mais procurado 

no ano de 2011 com 194.251 matrículas. 

 

2.2 O Ensino da Contabilidade 

A marca inicial do estudo comercial no Brasil é atribuída à obra de José 

da Silva Lisboa (Visconde de Cairu) que, em 1804, publica “Princípios de 

Economia Política", na qual expõe, analisa e defende as ideias fundamentais 

da obra de Adam Smith3 principal teórico do liberalismo econômico. 

Bacci afirma que no ano de 1809 dois fatos marcaram a evolução da 

contabilidade no Brasil. 

1º) a promulgação do alvará de 15 de julho, criando 
oficialmente o ensino de Contabilidade no país, por meio das 
aulas de comercio, intituladas “aulas práticas”; 
2º) A apresentação, pelo Visconde de Cairu, de um sistema de 
Direto Comercial, juntamente com a realização dos primeiros 
estudos sobre Economia Política no Brasil (BACCI, 2002, p. 
40). 
 

Ainda segundo Bacci (2002), a criação de curso voltado ao registro das 

operações comerciais justificava-se pela escassez de profissionais com tais 

                                                           
3 Filosofo e economista escocês do século XVIII, foi de fundamental importância para o desenvolvimento do capitalismo 
no séculos XIX e XX. Baseava-se na ideia de que deveria existir total liberdade econômica, de forma que a iniciativa 
privada tivesse condições de se desenvolver, sem a intervenção do Estado. Sua principal obra foi “A Riqueza das 
Nações”, escrita em 1776, onde abordou a diferenciação entre a economia política, a ética e a jurisprudência (Adam 
Smith Institute). 
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conhecimentos, à época e dinamização do comércio, além da necessidade do 

controle de arrecadação de tributos.  

Em 1846 é promulgado o Decreto nº 456, com o Regulamento das Aulas 

do Comércio no Estado do Rio de Janeiro. 

Relatando a dinâmica do ensino nesse período Evangelista (2005) 

afirma: 

O ano letivo era composto por dois períodos consecutivos, com 
alguns exames finais, entre eles eram abordadas as disciplinas 
de: Direito Comercial, Prática das Principais Operações e Atos 
Comerciais, e a Arte da Arrumação de Livros, conforme consta 
no artigo 12 do Regulamento que definia, para o segundo ano, 
a oferta das disciplinas História Geral do Comércio e 
Arrumação e Prática de Livros (EVANGELISTA, 2005,p. 46). 
 

O ensino da Contabilidade é marcado no Período Imperial, República 

Velha e Era Vargas pela decretação de diversos dispositivos legais 

compreendendo Decretos e Decretos-lei, sendo que após 1961 com a 

promulgação da Lei nº 4.024- Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional,  ocorre a publicação de Resoluções que sistematizam os cursos de 

Ciências Contábeis no Brasil. 

Peleias (2007), Soares (2012), agruparam os principais atos legais que 

regulamentaram desde as aulas de comércio até o currículo adotado 

atualmente nos cursos de bacharelado em Ciências Contábeis (Tabela 3). 

 

Tabela  3 – Cronograma das Regulamentações no Ensino de Contabilidade 
NORMA LEGAL DATA REGULAMENTAÇÃO 

Decreto nº 456 06/07/1846 Executa a Regulamentação das Aulas do Comércio. 

Decreto nº 1.763 14/05/1856 Reorganiza as aulas do Comércio e do Curso de estudo 

Decreto nº 2.741 09/02/1861 Da nova organização ao Instituto Comercial do Rio de 
Janeiro 

Decreto-Lei nº 
3.058 

11/03/1863 Fixa novos Estatutos ao Instituto Comercial do Rio de 
Janeiro 

Decreto nº 7.679 28/02/1880 Baixa o Decreto-Lei nº 3.058 e altera o Estatuto do 
Instituto Comercial do Rio de Janeiro 

Decreto nº 1.339 09/01/1905 Declara instituições de utilidade pública a Academia de 
Comércio do Rio de Janeiro, reconhece os diplomas por 
ela conferidos como de caráter oficial. 
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Decreto nº 17.329 28/05/1926 Aprova o Regulamento para os estabelecimentos de 
ensino técnico comercial reconhecido oficialmente pelo 
Governo Federal 

Decreto nº 20.158 30/06/1931 Organiza o ensino comercial, e regulamenta a profissão 
de contador.  

Decreto-Lei 
1.535 

23/08/1939 Altera a denominação do curso de perito-contador para o 
curso de contador 

Decreto-Lei 7.988 22/09/1945 Dispõe sobre o ensino superior de ciências econômicas e 
de ciências contábeis e atuariais 

Lei nº 1.401 31/07/1951 Desmembra o curso de Ciências Contábeis e Atuariais 

Lei nº 4.024 20/12/1961 Fixou as Diretrizes de Bases da Educação Nacional.  

Parecer CFE nº 
397 

16/10/1962 Divide os cursos de Ciências Contábeis, em ciclo de 
formação básica e formação profissional. 

Resolução nº 3 03/10/1992 Institui o currículo pleno, que fixa a duração mínima de 4 
anos para os cursos diurnos e 5 anos para os cursos 
noturnos. 

Parecer CES/CNE 
nº 146 

03/04/2002 Define as Diretrizes Nacionais para os Cursos de Ciências 
Contábeis. 

Parecer CNE/CES 
nº 289 

06/11/2003 Aprova as diretrizes curriculares dos cursos de graduação 
em Ciências Contábeis. 

Resolução nº 10 
CNE/CES  

16/12/2004 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para Curso de 
Graduação em Ciências Contábeis.  

Fonte: Adaptado pelo autor de Peleias (2007) e Soares (2012) 

 

Como apresenta a Tabela 3, o ensino de Contabilidade passou a ser 

definido como curso superior com a regulamentação do Decreto-Lei nº 7.988 

em 22 de setembro de 1945, sendo definido que os cursos de Ciências 

Contábeis e Atuariais constituíam um curso único. Posteriormente houve o 

desmembrado desses cursos, por meio da Lei nº 1.401/1951 que também, 

alterou a duração, de quatro anos (conforme previa o Decreto-Lei nº 7.988) 

para três anos, desde que as condições didáticas e os horários escolares 

permitissem.  

O Decreto-Lei nº 7.988/1945 fixou a matriz curricular que contemplam 21 

(vinte e uma) disciplinas, distribuídas em um período de quatro anos. 

Art. 3º O curso de ciências contábeis e atuariais será de quatro 
anos, e terá a seguinte seriação: Primeira série Análise 
matemática, Estatística geral e aplicada, Contabilidade Geral, 
Ciência da administração, Economia política. Segunda série: 
Matemática financeira, Ciências das finanças, Estatística 
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Matemática e Demográfica, Organização e contabilidade 
industrial e agrícola, Instituição de direito público. 
Terceira série: Matemática atuarial, Organização e 
contabilidade bancária, Finanças das empresas, Técnica 
comercial, Instituições de direito civil e comercial. 
Quarta série: Organização e contabilidade de seguros, 
Contabilidade pública, Revisões e perícia contábil, Instituições 
de direito social, Legislação tributária e fiscal, Prática de 
processo civil e comercial (BRASIL, 1945). 

 
 

Na história do ensino da Contabilidade no Brasil cabe ressaltar a criação 

em 1946, por meio do Decreto-Lei nº 15.601, do governo do Estado de São 

Paulo, a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (FCEA), 

compondo a Universidade de São Paulo (USP), que se caracterizaria como a 

precursora da pesquisa contábil no Brasil. 

Segundo Evangelista (2005), a instalação da FCEA, posteriormente 

denominada Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade – FEA, 

representou o primeiro núcleo de pesquisa contábil no Brasil. 

De fato, conforme nos apresenta Oliveira (1995).  

O corpo docente do curso de Ciências Contábeis e Atuariais, 
na FEA no campus da Universidade de São Paulo, quando de 
sua implantação era constituído de muitos dos grandes nomes 
do cenário contábil nacional, boa parte deles professores 
egressos da Escola de Comércio Álvares Penteado 
(OLIVEIRA, 1995, p.5). 

 
Carvalho (2010), citando Leite (2005), destaca que a matriz curricular do 

curso superior de Ciências Contábeis e Atuariais criado pelo Decreto-Lei nº 

7.988/1945 revela que o curso tinha como objetivo formar um profissional 

estritamente técnico, de acordo com as perspectivas da época, e não um 

profissional pesquisador. 

Com a edição da Lei nº 1.401/51, a matriz curricular passou a apresentar 

quantidade mínima de 15 (quinze) disciplinas, que poderiam ser contempladas 

no período de três anos. 

Art. 2º O Curso de Ciências Contábeis e Atuariais, criado pelo  
Decreto-lei referido no artigo anterior, poderá ser desdobrado, 
sendo os diplomas, respectivamente, de bacharel em ciências 
contábeis e de bacharel em ciências atuariais, atribuídos aos 
alunos que cursarem no mínimo as seguintes disciplinas: I-para 
o Curso de Ciências Contábeis: Ciências da Administração, 
Economia Política, Contabilidade Geral, Análise Matemática, 
Instituições de Direito Público, Organização e Contabilidade 
Industrial e Agrícola, Instituições de Direito Civil e Comercial, 
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Organização e Contabilidade Bancária, Finanças das 
Empresas-Técnica Comercial, Legislação Tributária e Fiscal, 
Revisões e Perícia Contábil, Prática de Processo Civil e 
Comercial, Instituições de Direito Social, Contabilidade Pública, 
Estatística Geral e Aplicada (BRASIL, 1951). 
 

Este conceito de fixação de currículo desconsidera as particularidades 

de cada região do país, entendendo que os egressos formados deveriam ter a 

mesma formação profissional. 

 Segundo Carvalho (2010)  

[...] esse período mantém a tendência de falta de flexibilidade 
da matriz curricular do curso, e que durou de maneira 
regimental, até o fim da década de 1990(CARVALHO, 2010, 
p.87). 
 

A Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, fixou as Diretrizes de Bases 

da Educação Nacional e criou o Conselho Federal de Educação.  Este 

determina que os currículos mínimos e duração dos cursos superiores que 

tinham destinação a formação de profissões regulamentadas em Lei.  

O Parecer do Conselho Federal de Educação-CFE nº 397/62 promoveu 

grande alteração no ensino de Ciências Contábeis, ao dividir os cursos em 

ciclos de formação básica e profissional. As disciplinas contábeis foram 

reunidas no ciclo de formação profissional. A Resolução CFE s/nº de 08 de 

fevereiro de 1963, fixou os mínimos de duração do curso de Ciências 

Contábeis, ratificando o Parecer CFE nº 397/62. 

Depois de quase trinta anos (1963-1992), a Resolução CFE nº 03, de 03 

de outubro de 1992, fixou os conteúdos mínimos e a duração dos cursos de 

Graduação, estipulando ainda as normas para que as instituições de ensino 

superior elaborassem os currículos para o curso de Ciências Contábeis, 

definindo o perfil do profissional. 

Peleias (2007), afirma que a Resolução nº 03, de 03 de outubro de 1992 

trouxe várias contribuições para o ensino da Contabilidade no Brasil. 

A análise de seu teor revela que os currículos plenos foram 
elaborados para estimular o conhecimento teórico e prático e 
permitir o competente exercício da profissão, com vistas às 
atribuições específicas conferidas por meio do diploma em 
âmbito nacional (PELEIAS, 2007, p.21). 

A Resolução nº 03/ 92 agrupou as disciplinas em três categorias de 

conhecimentos, a serem exigidos dos egressos do curso de Ciências 

Contábeis: 
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I ) Conhecimentos de formação geral e de natureza humanística; 

II) Conhecimentos de formação profissional e; 

III) Conhecimentos ou atividades de formação complementar. 

A categoria I concentrou as disciplinas de natureza humanística e de 

formação assim distribuídas: 

Tabela 4 - Categoria I: Conhecimentos de Formação Geral e Humanística e Social 
 

DISCIPLINAS 
OBRIGATÓRIAS  OBRIGATÓRIAS OU ELETIVAS 

Língua Português 
Noções de Direito 
Noções de Ciências Sociais 
Ética Geral 
Ética Profissional 

 
 
 
 

          Noções de Psicologia 
          Filosofia da Ciência 
          Cultura Brasileira, e outras 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor da Resolução CFE nº 03/92 

 

A categoria II concentrou as disciplinas de conhecimento de formação 

profissional com as seguintes disciplinas: 

Tabela 5 - Categoria II: Conhecimentos de Formação Profissional Básica e Específica 
DISCIPLINAS 

 
OBRIGATÓRIAS  

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
BÁSICA 

OBRIGATÓRIAS 
 FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
ESPECÍFICA 

ELETIVAS 
  A CRITÉRIO DA 

INSTITUIÇÃO 

Administração Geral Contabilidade Geral Contabilidade Gerencial 
Economia Teoria da Contabilidade Sistemas Contábeis 

Direito Trabalhista Análise das Demonstrações 
Contábeis 

Contabilidade Agrícola e 
Pecuária 

Direito Comercial Auditoria Contabilidade de Seguros 
Direito Tributário Perícia Contábil Contabilidade de 

Cooperativas 
Direito Societário Administração Financeira e 

Orçamento Empresarial 
Contabilidade Previdenciária 

Matemática Contabilidade Pública Contabilidade Imobiliária 
Estatística Contabilidade e Análise de 

Custos 
 
 

Outras disciplinas 

Fonte: Adaptado pelo Autor da Resolução CFE nº 03/92 

 

A categoria III fixou as disciplinas de conhecimentos para a formação 

complementar. 

Tabela 6 - Categoria III: Conhecimentos de Formação Complementar 

DISCIPLINAS 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Laboratório Contábil 
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Jogos de Empresas 
Estudo de Caso 
Trabalho de Conclusão de curso 
Estágio Supervisionado 
Fonte: Adaptado pelo Autor da Resolução CFE nº 03/92 

 

Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.394/1996) o Conselho Nacional de Educação estabeleceu as DCN 

para os cursos de graduação. 

 A Resolução do Conselho Nacional de Educação e Câmara de 

Educação Superior - CNE/CES nº 10, de 16 de dezembro de 2004, que rege 

atualmente o curso superior de Ciências Contábeis estabelece em seu artigo 3º 

as capacidades desejáveis para o formando: 

 
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 qualificações de 
informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a 
plena utilização de inovações tecnológicas; 
III- revelar capacidade crítico-analítica da avaliação, quanto às 
implicações organizacionais com o advento da tecnologia da 
informação (art. 3º). 
 
 

O art. 4º da Resolução define as condições para que os cursos de 

graduação em Ciências Contábeis possibilitem a formação do futuro contador, 

atendendo às competências e habilidades exigidas no mercado de trabalho, 

como: 

(i)utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 
Ciências Contábeis e Atuariais; (ii) demonstrar visão sistêmica 
e interdisciplinar da atividade contábil; (iii) elaborar pareceres e 
relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz 
de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos 
organizacionais; (iv) aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis; (v) desenvolver, com motivação 
e através de permanente articulação, a liderança entre equipes 
multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos 
controles técnicos, à geração e disseminação de informações 
contábeis, com reconhecido nível de precisão; (vi) exercer suas 
responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos 
administradores de qualquer segmento produtivo ou 
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institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua 
gestão perante a sociedade, gerando também informações 
para a tomada de decisão, organização de atitudes e 
construção de valores orientados para a cidadania; (vii) 
desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação 
contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico 
analítica para avaliar as implicações organizacionais com a 
tecnologia da informação; (viii) exercer com ética e proficiência 
as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da 
legislação específica, revelando domínios adequados aos 
diferentes modelos organizacionais (BRASIL, CNE/CES nº 
10/2004). 

  

A Resolução nº 10/2004 estabelece que os projetos pedagógicos dos 

cursos devem contemplar conhecimentos do cenário econômico e financeiros, 

nacional e internacional, em conformidade com a formação exigida pela 

Organização Mundial do Comércio e pelas peculiaridades das organizações 

governamentais, nesse sentido define a formação do contador entre conteúdos 

interligados na formação do formando em Ciências Contábeis: 

 I - conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com 
outras áreas do conhecimento, sobretudo Administração, 
Economia, Direito, Métodos Quantitativos, Matemática e 
Estatística. 
II- conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos 
atinentes às Teorias da Contabilidade, incluindo as noções das 
atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais, governamentais e não 
governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e 
controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor público 
e privado; 
III- conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular 
Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos 
Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em Laboratório 
de Informática utilizando softwares atualizado para 
Contabilidade (Art. 5º). 
 

A organização pedagógica do curso de graduação é tratada na 

Resolução, fixando alguns elementos estruturais, tais como: (i) o objetivo geral 

do curso, a inserção institucional, política, geográfica e social, (ii) proporcionar 

meios de integração ao estudante, como objetividade e vocação na oferta do 

curso, (iii) formas de integração ao curso por meio de realização interdisciplinar 

e da integração entre a teoria e a prática, (iv) avaliação do ensino e 

aprendizagem, (v) integração entre graduação e pós-graduação, quando 

houver, e incentivando a pesquisa como meio necessário de prolongamento 
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das atividades de ensino e como instrumento de iniciação científica e de 

atividades complementares (BRASIL, 2004). 

De fato, as exigências para atuação de contadores no cenário mundial e 

brasileiro mostram-se cada vez mais rigorosas, seja na administração interna 

das empresas, no gerenciamento de sua área tributária, fiscal, administrativa 

ou trabalhista, também pela sua inserção da crescente e acelerada 

internacionalização dos negócios. 

Este fato obriga que o profissional contábil tenha como objetivo 

fundamental a gestão empresarial, utilizando seu conhecimento como uma das 

ferramentas de tomada de decisão. 

A formação dos profissionais contadores tem sido uma preocupação 

constante de órgãos nacionais e internacionais como o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), o Instituto de Auditores Independentes do Brasil- 

IBRACON, assim com a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de 

setores especializados. 

Esses órgãos entendem que o ensino contábil nos diversos países deve 

se adequar às diversas mudanças provocadas pela globalização. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem como um de seus 

objetivos fomentar as relações cordiais entre as nações e promover o 

progresso social no mundo. Possui em seu programa de desenvolvimento a 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – 

UNCTAD que se dedica a pesquisa e debate de temas contábeis. Vinculado à 

UNCTAD, o Grupo de Trabalho Intergovernamental de Especialistas em 

Padrões Internacionais de Contabilidade e Relatórios - ISAR desenvolveu um 

modelo de currículo para cursos superiores de Ciências Contábeis e de 

formação de futuros contadores, tendo como objetivo diminuir a disparidade de 

procedimentos contábeis no mundo e buscando uniformizar o ensino da 

contabilidade. 

A ONU/UNCTAD/ISAR destacou a importância de se adotar um 

currículo mundial, de forma a reduzir o tempo de formação dos profissionais 

contábeis, e de colaborar para a redução dos custos de negociação entre 

governos e empresas envolvidas no mundo globalizado. Os 193 países-

membros signatários de acordos com a ONU não estão obrigados a seguir o 

proposto no currículo mundial. A adequação tem como objetivo, além dos 
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acima expostos, garantir a qualidade do ensino contábil, propiciando formação 

mais ampla e sólida face à realidade atual (ONU, 1999).  

Em fevereiro de 1999, a ONU/UNCTAD/ISAR definiu por uma proposta 

de currículo mundial, estruturado por bloco de conhecimentos. A proposta para 

a matriz curricular contempla quatro áreas de conhecimentos, inerentes à 

atuação do profissional contador no ambiente globalizado. 

1- Conhecimento administrativos e organizacionais; 

2- Tecnologia de informação; 

3- Conhecimentos de contábeis, financeiros e assuntos afins; 

4- Conhecimentos contábeis, finanças e assuntos afins (avançado). 

A Tabela 7 detalha os blocos de conhecimentos proposto para a 

elaboração de um currículo mundial. 

Tabela 7 – Currículo Mundial definido pelo ISAR/UNCTAD (1999) 

1. Conhecimento Administrativo e 
Organizacional 

a) Economia; 
b) Métodos quantitativos-estatística; 
c) Políticas empresariais, de estruturas 

organizacionais básicas, e 
comportamento organizacional; 

d) Funções e práticas administrativas, e 
operações; 

e) Marketing; 
f) Mercados internacionais. 

 
 

2. Tecnologia de Informação 
 

a) Tecnologia de informação. 
 

3. Conhecimentos Contábeis, 
Financeiros e assuntos afins. 

 
a) Contabilidade básica; 
b) Contabilidade financeira avançada; 
c) Contabilidade gerencial; 
d) Contabilidade tributária; 
e) Sistemas de informações contábeis; 
f) Direito comercial; 
g) Finanças empresariais e gestão 

financeira; 
h) Fundamentos sobre auditoria; 
i) Módulo sobre integração do 

conhecimento. 
 

 
 
 

4. Conhecimentos Contábeis, 
Finanças e assuntos afins 
(avançado). 

 
 
 
 
 

 
a) Demonstrações financeiras 

avançadas e Contabilidade industrial; 
b) Contabilidade gerencial avançada; 
c) Contabilidade Tributária avançada; 
d) Direito Comercial avançado; 
e) Auditoria Avançada; 
j) Finanças empresariais e gestão 

financeira avançadas; 
k) Estágio Contábil 
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Fonte: Adaptado pelo autor de Cavalcante (2011); Czesnat e outros (2009). 

 
Seguindo os ditames da Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 

2004, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em 2009, apresentou uma 

proposta nacional de conteúdo para o curso de Graduação em Ciências 

Contábeis, e segue contemplando as três categorias de conhecimento para a 

formação do Contador. 1) Conteúdo de formação básica; 2) Conteúdo de 

formação profissional, e 3) Conteúdo de formação teórico-prática. 

A Tabela 8 apresenta as disciplinas propostas pelo CFC de acordo com 

a categoria do conhecimento. 

Tabela 8-Categorias de conhecimento e disciplina, definidas pelo CFC para Ciências 
Contábeis (2009).       

 
 Matemática. 

Métodos quantitativos aplicados. 
 Matemática financeira. 
 Administração. 
 Instituições de Direito Público e Privado. 
 Direito Comercial e legislação societária. 
 Direito trabalhista e legislação social. 
 Ética e legislação profissional. 

Conteúdo de Formação Básica Filosofia da Ciência. 
 Metodologia do Trabalho Científico. 
 Psicologia organizacional. 

 
Tecnologia da informação. 
Contabilidade básica 

 Estrutura das Demonstrações Contábeis. 
 Contabilidade societária. 
 Teoria geral da contabilidade. 
 Perícia, Avaliação e Arbitragem. 

 Contabilidade avançada. 
 Contabilidade de custos. 
 Apuração e análise de custos. 
 Auditoria. 
 Controladoria. 

Conteúdo de Formação Profissional Gestão de finanças públicas. 
 Contabilidade ao setor público. 

 Planejamento e contabilidade tributária. 
 Contabilidade internacional. 
 Responsabilidade social. 
 Análise de projetos e orçamento empresarial. 
 Análise das demonstrações contábeis. 
 Empreendorismo. 
 Mercado de capitais. 
 Finanças de informação gerencial. 

 
 

 

  
 Estágio de Iniciação Profissional. 

Conteúdo de Formação Teórico-Pratica Metodologia de pesquisa. 
 Trabalho de conclusão de curso. 



53 
 

Fonte: Adaptado pelo autor de Carneiro (2009). 
 

A análise dos currículos apresentados pelo MEC, ONU-ISAR e CFC 

para os cursos de Ciências Contábeis nos remete a similaridades de objetivos 

quanto à divisão de conteúdos em básicos, profissionais e teórico-práticos. A 

ONU-ISAR apresentou sua proposta em 1999, sendo que o MEC, por meio da 

CNE/CES nº 10 fixou sua proposta em 2004. Já o CFC seguiu em sua proposta 

a íntegra a Resolução do nº 10 de 2004, mostrando sintonia com o Projeto 

Pedagógico para com a formação nos cursos de Ciências Contábeis. 

 O cotejo das propostas curriculares convergentes, embora de 

organismos diferentes, nos remete à reflexão de Sacristan (2000) quando 

assinala que: 

Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e 
forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado 
momento, enquanto que através deles se realizam os fins da 
educação no ensino escolarizado (SACRISTAN, 2000, p.17). 
 

 O autor ainda afirma que o currículo reflete o conflito entre interesse 

dentro de uma sociedade e os valores dominantes que regem os processos 

educativos. 

 Nesse equilíbrio de interesses é possível perceber a influência da 

ONU/ISAR na formação do Contador, com a proposta de currículo para os 

cursos de Ciências Contábeis, que prevê sua inserção no processo de 

globalização cultural, econômico. 

Analisando as mudanças globais na cultura e nas práticas educacionais 

Moreira (2005) destaca: 

Além de remetida ao processo de globalização, a renovação 
curricular no ensino superior precisa ser referida a uma dada 
visão de universidade, bem como situada no âmbito dos 
campos em que se desenrola, ou seja, no campo acadêmico, 
no campo científico e no campo do currículo (MOREIRA, 2005, 
p. 8). 

 

O autor descreve em seu artigo o contexto que deve se inserir a 

formação dos profissionais no nível superior no Brasil, cabendo às IES 

promover os meios para atendê-los, adaptando suas matrizes curriculares, de 

modo a cumprir as exigências do mercado, conciliando os interesses científicos 

e acadêmicos. 
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Nesse sentido, Evangelista (2005) menciona que:  

O currículo de Ciências Contábeis deve ser estruturado com o 
objetivo precípuo de proporcionar ao estudante uma formação 
adequada às exigências do ambiente onde ele atuará como 
profissional da Contabilidade. Portanto, dentro da atual 
flexibilidade conferida aos cursos de graduação, espera-se que 
o curso de Ciências Contábeis estruturem seus currículos 
visando formar profissionais de Contabilidade conforme 
requerido pelo mercado de trabalho e outros segmentos afins 
da sociedade (EVANGELISTA, 2005, p.6). 
  

Além da tradição de oferecimento de uma formação de caráter técnico 

ao contador, o curso tem como ênfase na dimensão técnica da formação o 

campo de trabalho, que no atual cenário socioeconômico brasileiro proporciona 

ao profissional Contador diversas oportunidades de trabalho, podendo 

destacar: 

 a) exercício profissional mais convencional, no desenvolvimento da  

Contabilidade Geral, Financeira, ou de Custos em empresas de vários ramos 

de atividades: Industriais, empresas comerciais, empresas prestadores de 

serviços, empresas sem fins lucrativos (ONGs), empresas imobiliárias, 

empresas de seguros, hospitalares, dentre outras; 

b) como Auditor Contábil na revisão de procedimentos e demonstrações 

contábeis, exercendo suas atividades: 

- como auditoria interna, na revisão de sistemas de gestão, sistemas de 

informações, controles internos de empresas, mantendo vínculo empregatício 

como as empresas contratantes; 

- como auditoria externa, desenvolvendo suas atividades como 

profissional autônomo ou como empresário compondo sociedade de 

profissionais; 

c) como Consultor de Empresas prestando serviços especializados em 

diversas áreas no gerenciamento de tributos, comércio exterior dentre outros; 

d) como Perito-Contador na apuração de acervo de patrimônio que 

qualquer entidade, na liquidação, fusão e cisão, expropriação no interesse 

público, tendo como área de atuação o ambiente judicial ou extrajudicial. 

 Surge nesse momento a indagação de como se opera a formação do 

Contador voltado para a prática da perícia contábil, quais as exigências e 
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competências requeridas desse profissional e como os estudantes entendem a 

disciplina Perícia Contábil para sua atuação profissional. 

 

2.3 O Ensino de Perícia Contábil  

A função de Perito Judicial, assim como a Contabilidade, acompanhou a 

transformação econômica trazida pela Corte portuguesa ao Brasil, mantendo-

se sempre como auxiliar nas demandas junto ao Poder Judiciário. Por sua vez, 

o ensino de Contabilidade deu seus passos iniciais em 1809, com a criação 

das aulas de Comércio no curso de Ciências Econômicas no Rio de Janeiro, 

voltadas para questões eminentemente práticas, restringindo-se ao ensino de 

registros de operações comerciais. 

 A Contabilidade no Brasil assim como o seu ensino sempre estiveram 

ligados à legislação e às normatizações governamentais. Assim, a primeira 

menção ao termo Perito Judicial consta no Decreto nº 1.339, de 9 de janeiro de 

1905. Esse dispositivo legal em seu artigo nº 1 declarou de utilidade pública a 

Academia de Commercio do Rio de Janeiro, e reconheceu os diplomas por elas 

conferidos como oficiais. Em seu inciso 1º, registra os cursos que serão 

oferecidos: 

§1º A Academia de Commercio manterá dous cursos: um geral, 
habilitando para o exercício das funcções de guarda-livros, 
perito judicial e empregos de Fazenda e o outro superior, 
habilitando mais para aos cargos de agentes consulares, 
funccionarios do Ministério das Relações Exteriores, actuarios 
de companhias de seguros e chefes de contabilidade de 
estabelecimentos bancários e grandes empresas commerciaies 
(BRASIL, 1905). 

Por meio desse ato legal foi declarada de utilidade pública a Academia 

de Comércio do Rio de Janeiro, a qual deveria manter dois cursos: um curso 

geral, no qual eram habilitados os Guarda-Livros, Perito Judicial e empregados 

na Fazenda, e um curso superior, que habilitava os cargos de agentes 

consulares, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, chefes de 

contabilidade de estabelecimentos bancários e de grandes empresas 

comerciais. 

O Decreto nº 20.158, de 30 de junho de 1931, organizou o ensino 

comercial, e os estabelecimentos oficialmente reconhecidos pelo Governo 

Federal. 
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O Decreto define que o ensino comercial: 

O ensino comercial constará de um curso propedêutico e dos 
seguintes cursos técnicos: de secretário, guarda-livros, 
administrador-vendedor, atuário e de perito-contador e, ainda, 
de um curso superior de administração e finanças e de um 
curso elementar de auxiliar do comercio [... ] (BRASIL,1931). 

 

Pela separação efetivada pelo Decreto, os cursos de Contador e Atuário 

ficavam em um nível intermediário entre o curso secundário (propedêutico com 

duração de 3 anos) e os cursos superiores, no caso o de Administração e 

Finanças. 

 Após a conclusão do curso de Perito-Contador os diplomados tinham 

como prerrogativas profissionais: (artigos nº 70 a 80 do Decreto nº 20.158/31).   

Nomeação ex-offício, pelos juízes, para exame de livros 
exigidos pelo Código Comercial, como para balanços e exames 
em falências e concordatas; 
Conferência dos documentos que acompanharem a Juízo a 
petição de concordata ou falência; 
Preferência no provimento do cargo de Fiscais de Bancos; 
Escrita dos bens administrados por tutores e curadores e das 
regulações judiciais e extrajudiciais de avarias grossas ou 
comuns; 
Exercício dos cargos de perito judicial, empregados da 
Fazenda, funcionário do Banco do Brasil e demais cargos para 
cujo exercício seja indispensáveis conhecimentos de 
Contabilidade e que sejam preenchidos por concurso; 
Preferência nas nomeações, e em igualdade de mérito e 
aplicação, para a promoção nas contabilidades, contadorias, 
intendências e tesourarias de todas as repartições federais, 
estaduais e municipais e das empresas concessionárias de 
serviços públicos; 
Direito privativo a ser escolhido para os cargos de corretor, 
despachante, leiloeiro e outros agentes de comércio, previstos 
no Código Comercial e em outras leis (BRASIL, 1931). 
 

Observa-se a gama de atribuições inerentes ao formando atendendo às 

necessidades de profissionais da área contábil para a época. 

O Decreto-Lei nº 1.535, de 23 de agosto de 1939, alterou a 

denominação do curso de perito-contador para curso de contador, todavia não 

traz indicação da oferta da disciplina ou conteúdo de perícia contábil (BRASIL, 

1939). 

O Decreto-Lei nº 7.988, de 22 de setembro de 1945, instituiu o curso 

superior em Ciências Econômicas e de Ciências Contábeis e Atuariais,  fixando 

a duração em quatro anos e, incluindo a   4ª série (4º ano) a disciplina 
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“Revisões e perícia contábil”. O concluinte obtinha o grau de Bacharel em 

Ciências Contábeis e Atuariais. 

Com a vigência da Lei nº 1.401, de 31 de julho de 1951, ocorre à 

separação dos cursos de Ciências Contábeis e Atuariais em dois cursos 

superiores: o de Bacharel em Ciências Atuariais, e de Bacharel em Ciências 

Contábeis, sendo que nesse mantém a oferta da disciplina “Revisões e Perícia 

Contábil”, alterando o tempo de duração do curso para 3 anos (BRASIL, 1951). 

Nos anos 1960, ocorreram novas modificações na legislação, porém não 

houve referência clara à disciplina Perícia Contábil, o que causou sua 

substituição por disciplinas correlatas como Auditoria Contábil. 

A citação específica da disciplina ressurge em 1992, na Resolução do 

Conselho Federal de Educação – (CFE) nº 03, que fixou conteúdos mínimos 

para o curso de Ciências Contábeis, sendo as disciplinas distribuídas em três 

categorias interligadas: formação básica, formação profissional e formação 

teórico-prática. A disciplina Perícia Contábil foi classificada na segunda 

categoria, entre os conhecimentos obrigatórios de formação profissional 

específica. 

A legislação em vigor, Resolução CNE/CES nº 10, de 16 de dezembro 

de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis, enfatiza que os projetos pedagógicos 

devem contemplar campos interligados de formação, mantendo a classificação 

anterior – básica, profissional, e teórico-prática. 

Nessa Resolução, o conteúdo relativo a perícias está relacionado na 

categoria de Formação Profissional. 

[...]II - conteúdos de Formação Profissional: estudos 
específicos atinentes às Teorias da Contabilidade, incluindo as 
noções das atividades atuariais e de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não 
governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e 
controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor público 
e privado; [...] (BRASIL, 2004). (grifo nosso). 
 

Também a proposta de currículo apresentado pelo CRC (2009) fixa a 

disciplina Perícia Contábil, Avaliação e Arbitragem na categoria de formação 

profissional. A proposta apresentada pela ONU/ISAR que não traz menção a 

disciplina Perícia, referindo apenas a Auditoria Contábil. 
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Este capítulo apresentou um breve retrospecto da educação superior no 

Brasil, destacando que a Universidade no Brasil surgiu apenas no século XX 

com a criação da Universidade do Rio de Janeiro, atual Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, apresentou ainda um resumo da história do ensino da 

Contabilidade no Brasil, destacando as matrizes curriculares, e as propostas 

curriculares para o curso apresentadas pela ONU e CFC. Traz ainda uma 

descrição sucinta do ensino de Perícia Contábil no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

 OS CAMINHOS DA PESQUISA 
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As indagações quanto à formação do profissional contábil, em especial 

daquele que irá se dedicar à área de Perícia Contábil motivou o 

desenvolvimento deste trabalho. 

O interesse pela formação do Perito Contábil encontra-se relacionada 

com minha atividade profissional como Perito Criminal Contábil na 

Superintendência de Polícia Técnica-Científica de Santos, órgão da Secretaria 

de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde foi possível acompanhar 

a evolução dos conhecimentos exigidos para o profissional contábil que decide 

atuar no campo destinado à área pericial. Esse interesse é ampliado também 

pela atuação como docente na Universidade Católica de Santos e na Academia 

de Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde sou responsável pelas 

disciplinas de Perícia Contábil e Contabilidade Forense. Esses dois campos de 

atuação profissional reforçam o cuidado que a formação do perito contábil deve 

merecer e faz surgir a indagação como os estudantes do curso de Ciências 

Contábeis e professores que ministram a disciplina entendem os processos 

formativos para o futuro Contador na atuação como Perito Contábil. 

Pesquisar em essência é a busca de respostas às indagações que 

surgem para o homem frente a seu senso crítico da realidade. Dessa afirmação 

decorre a necessidade do saber em suas várias formas, além da própria 

ciência, como o conhecimento religioso, filosófico além da sabedoria popular. 

O Conhecer é racionalizar, incorporar, discutir e criar um novo conceito 

permite também rever o que já se mostra sedimentado, revelando o novo frente 

às diversas concepções que nos apresentam, gerando novo conhecimento. 

A definição dos procedimentos metodológicos em uma pesquisa tem 

como escopo a abordagem de determinado problema para a produção de um 

conhecimento que possa ser chamado de científico.  

Aos professores e aprendizes de pesquisa na área de educação a busca 

e a compreensão mais ampla e profunda das questões postas pelos contextos 

em que tais personagens atuam, dentro do possível apresentando novas 

informações e conhecimentos contribuindo para o aprimoramento da educação 

superior em seu objetivo de formação profissional, foco desta pesquisa. 

Este capítulo descreve os procedimentos adotados para elaborar a 

presente pesquisa. Inicialmente, relata-se os passos da pesquisa, apresenta-se 

a abordagem adotada, posteriormente, descreve-se a tipologia de pesquisa, a 
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população, o instrumento utilizado para a coleta dos dados e, por último, relata-

se a coleta e análise dos dados. 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

A abordagem utilizada neste estudo é predominantemente qualitativa. 

Referindo a essa abordagem Bogdan e Biklen (1994) afirmam: 

A abordagem de investigação qualitativa exige que o mundo 
seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem 
potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer 
uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de 
estudo (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.49). 
 

A pesquisa apoia-se em levantamento bibliográfico desenvolvido por 

meio de fontes primárias como legislação e textos sobre educação superior no 

Brasil, e fontes secundárias como base de dados do INEP-(Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) (2009 2012).  

Foram consultadas fontes documentais, representadas pela legislação 

relacionada à formação acadêmica do contador e a sua atuação profissional. A 

pesquisa se estendeu junto a banco de dados de dissertações e teses 

relacionadas como o tema do trabalho, junto ao banco de teses da CAPES e a 

artigos publicados na plataforma Scielo. Dessa forma para atingir os objetivos 

propostos, foram adotadas de forma combinada, pesquisa bibliográfica, 

documental e exploratória. 

Essa classificação apoia-se em Vergara (2003), segundo a qual: 

[...] que os meios de investigação podem classificar-se em 
pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, documental, 
bibliográfica, experimental e estudo de caso (VERGARA 2003, 
p.25).  

 
A pesquisa de campo, segundo a autora, é uma investigação empírica 

realizada no local onde ocorreu o fenômeno ou que dispõe de elementos para 

explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicações de questionários, testes e 

observação participante ou não. 

Assim, a pesquisa de campo foi realizada em duas etapas, por meio de 

um questionário dirigido a quatro professores e 85 alunos de cursos de 

Ciências Contábeis no munícipio de Santos e pela análise da carga horária e 

ementa da disciplina de Perícia Contábil oferecida por 5 (cinco) IES 
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selecionadas. Os dados foram colhidos junto aos professores que ministram a 

disciplina Perícia Contábil e os estudantes do último semestre no ano de 2013. 

Os questionários elaborados contêm questões fechadas e abertas. Na 

análise das questões abertas foi utilizada a técnica de analise de conteúdo 

(FRANCO, 2008). Na técnica busca-se captar o que está implícito nas 

respostas oferecidas, de forma a compreender o seu significado. Neste sentido 

cabe destacar Franco (2008):  

 O significado de um objeto pode ser absorvido, compreendido 
e generalizado a partir de suas características definidoras e 
pelo seu corpus de significação (p.14). 
 

A autora explicita sua técnica de análise de conteúdo em dois 

momentos: a pré-análise e a categorização, objetivando organizar as 

mensagens apresentadas, de forma a sistematizá-las permitindo um plano de 

análise. 

Nesse sentido, executamos, primeiramente uma leitura das respostas 

oferecidas de forma a buscar dados iniciais, com o objetivo de definir as 

categorias a serem examinadas. No segundo momento, foram definidas as 

categorias como base nas respostas apresentadas. Ainda citando Franco 

(2008). 

[...] a categorização é uma operação de classificação de 
elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 
seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir 
de critérios definidos (FRANCO, 2008, p.59). 

 

 

3.2 Os Questionários 

O questionário é considerado um instrumento de pesquisa de 

observação direta e extensiva. Como afirma Severino (2009).  

[.....] é um conjunto de questões, sistematicamente articuladas, 
que se destinam a levantar informações escritas por parte dos 
sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião sobre os 
assuntos em estudo (p.125). 

Ainda conforme o autor, o questionário é um valioso instrumento de 

pesquisa, tendo em vista a racionalização de tempo e facilidade de sua análise. 

 Como todo instrumento de coleta, o questionário apresenta vantagens e 

desvantagens. Listando as vantagens da aplicação do questionário Goldenberg 

(2003) cita: 
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1. é menos dispendioso; 
2. exige menor habilidade para aplicação; 
3. pode ser enviado pelo correio ou entregue a mão; 
4. pode ser aplicado em um grande número de pessoas  
    ao mesmo tempo; 
5. as frases padronizadas garantem maior uniformidade 

                                        para a mensuração; 
6. os pesquisadores se sentem mais livres para exprimir 

                                        opiniões que tendem ser desaprovadas ou que 
    poderiam colocá-los em dificuldade; 
7. menor pressão para uma resposta imediata, o 

                                        pesquisado pode pensar com calma (GOLDENBERG, 
                                         2003, p. 87).  

                        
A autora cita ainda como desvantagens dos questionários os itens: 

1. tem um índice baixo de resposta; 
2. a estrutura rígida impede a expressão dos 
     sentimentos; 
3. exige habilidade de ler e escrever e disponibilidade 
    para responder (GOLDENBERG, 2003, p.88). 
 

Ponderando as vantagens e desvantagens de sua aplicação, foram 

elaborados dois questionários a serem aplicados aos alunos do último 

semestre dos cursos de Ciências Contábeis e aos professores que ministram a 

disciplina Perícia Contábil. 

Antes da aplicação dos questionários foi efetivado um estudo piloto com 

(21) vinte e um estudantes do curso de Ciências Contábeis que cursavam em 

dezembro de 2012 o último semestre de uma Instituição de Educação Superior 

(IES) de Santos, tendo como objetivo avaliar o tempo de resposta e identificar 

questões não afinadas aos objetivos da pesquisa. 

Da análise do estudo piloto verificou-se que as questões propostas 

mostraram-se afinadas aos objetivos da pesquisa.  

 

3.2.1 Questionários aplicados aos estudantes  

O questionário apresentado é composto de questões fechadas 17 

(dezessete) três abertas, no total de vinte 20 (questões) (Apêndice F). 

Apresenta os seguintes objetivos: 

a) Identificar os sujeitos da pesquisa nos aspectos pessoais e de campo 

de atuação profissional; 

b) Identificar a origem profissional dos sujeitos, a área de atuação no 

momento da pesquisa e suas perspectivas futuras; 
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c) Conhecer a percepção do aluno concluinte sobre o curso de Ciências 

Contábeis sobre a disciplina Perícia Contábil e, 

d) Investigar o posicionamento e interesse específico do aluno em 

Perícia Contábil. 

As questões classificadas como abertas no total de três complementam 

as informações trazidas nas respostas às questões fechadas, contribuindo para 

alcançar os objetivos da pesquisa. 

1. Qual o tema escolhido para o Trabalho de Conclusão de Curso ou 

equivalente? 

O objetivo da pergunta é identificar qual o interesse do aluno no 

conteúdo das diversas disciplinas ministradas durante o curso, de forma a 

compará-la com as respostas às questões fechadas.  

2. Qual a contribuição de Perícia Contábil ou de disciplina(s) similar(es) na 

formação do Contador? 

A inclusão da pergunta objetiva conhecer como o aluno entende a 

formação geral do contador, considerando as disciplinas da matriz curricular do 

curso e especificamente como a disciplina Perícia Contábil é entendida na 

formação do profissional. 

3. Como vê papel de Perícia Contábil ou disciplina similar na formação do 

Perito Contador?  

Considerando o interesse pela atuação em Perícia Contábil, procura-se 

saber do aluno quais os conhecimentos adquiridos na disciplina, e se isso o 

motivou para a atuação nessa área profissional. 

 

3.2.2 Questionário aplicado aos professores de Perícia Contábil 

O questionário elaborado para os professores apresenta os seguintes 

objetivos: 

a) Identificar os sujeitos da pesquisa nos aspectos pessoais e de campo 

de atuação profissional; 

b) Identificar a experiência acadêmica dos sujeitos, a área de atuação 

no momento da pesquisa e suas percepções do curso e da disciplina 

pesquisada; 
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c) Conhecer a percepção dos professores que ministram a disciplina 

Perícia Contábil, seu entendimento quanto à carga horária e 

conteúdo desenvolvido; 

d) Conhecer a opinião dos professores quanto a mudanças necessárias 

na formação do Contador na área de Perícia Contábil. 

É composto de (20) vinte questões fechadas, 2 (duas) abertas, no total 

de 22 (vinte e duas) questões (Apêndice G). 

Do mesmo modo que as questões classificadas como abertas no total de 

duas complementam as informações trazidas nas respostas às questões 

fechadas, contribuindo para alcançar os objetivos da pesquisa. 

1. Qual a contribuição de Perícia Contábil ou de disciplina(s) similar(es) na 

formação do Contador? 

A inclusão da pergunta objetiva conhecer como os professores 

entendem a formação geral do contador, considerando as disciplinas da matriz 

curricular do curso e, especificamente, como a disciplina Perícia Contábil é 

entendida na formação do profissional. 

3. Como vê o papel de Perícia Contábil ou disciplina similar na formação do 

Perito Contador?  

Considerando a experiência profissional e acadêmica do professor 

procura-se conhecer sua percepção sobre qual é o papel da disciplina na 

formação do profissional que se dedicará à atividade de pericia contábil. 

 

3.2.3 Aplicação dos questionários 

 

Considerando o contexto da pesquisa foram contatados os 

coordenadores das cinco IES no município de Santos que oferecem o curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis, solicitado o ingresso para a aplicação do 

questionário aos alunos do 8ª semestre o curso. 

O termo de consentimento livre e esclarecido foi entregue aos alunos e 

assinado por todos que, em seguida, responderam ao questionário em 

conformidade como as orientações apresentadas pelo pesquisado (Apêndice 

H). 



65 
 

Os questionários foram aplicados pelo pesquisador no período de 14 a 

29 de novembro de 2013, tendo sido respondidos por todos os estudantes 

presentes no total de 85 (oitenta e cinco) estudantes.   

Dos professores responsáveis pela disciplina Perícia Contábil, quatro 

responderam o questionário, sendo que um professor alegando falta de tempo 

não respondeu. 

Após a aplicação de questionários aos alunos e professores, as 

respostas obtidas foram tabuladas e analisadas quantitativamente com a 

intenção de pontuar numericamente os sujeitos da pesquisa, identificar suas 

experiências profissionais e acadêmicas, e entender as percepções quanto à 

disciplina Perícia Contábil no curso de Ciências Contábeis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Este capítulo tem como objetivos apresentar e analisar os resultados da 

pesquisa considerando inicialmente os dados obtidos junto as cinco Instituições 

de Educação Superior (IES) em Santos que oferecem o curso de Bacharelado 

em Ciências Contábeis no que se refere a carga horária, ementas e número de 

disciplinas e semestre em que é oferecida a disciplina Perícia Contábil ou 

similar. Em segundo lugar, apresenta a análise os dados obtidos com a 

aplicação dos questionários aos estudantes e professores. Esses dados são 

agrupados em duas grandes dimensões de análise. A primeira identifica e 

qualifica os sujeitos da pesquisa, do ponto de vista sócio demográfico e de 

atuação profissional. A segunda considera o entendimento dos sujeitos sobre o 

curso de Ciências Contábeis, destacando a percepção sobre a disciplina 

Perícia Contábil em conformidade com os objetivos da pesquisa que visa 

investigar a percepção dos estudantes e professores sobre a formação de 

futuros Contadores no exercício da função de Perito Contábil. Os dados 

colhidos junto aos estudantes e professores são analisados separadamente, 

permitindo a comparação entre os sujeitos da pesquisa.  

 

4.1 A disciplina Perícia Contábil nos cursos analisados 

 

Da pesquisa inicialmente teve como base no cadastro do INEP (BRASIL, 

2011), onde se encontra a listagem de todos os cursos de Ciências Contábeis 

em funcionamento no Brasil e em Santos (SP), destacamos cinco IES que 

possuíam turmas concluintes no ano de 2013, sendo excluída da pesquisa uma 

IES que iniciara esse curso em 2011, o que inviabilizaria dados a serem 

obtidos, tendo em vista que a disciplina Perícia Contábil alvo desta pesquisa 

são oferecidas nos últimos semestres do curso.  

Todas as IES pesquisadas adotam o regime semestral, para um curso 

de oito semestres (quatro anos). A denominação da disciplina mais frequente 

foi “Perícia Contábil”. O título “Perícia Avaliação e Arbitragem” foi adotado por 

apenas uma instituição. 

O destaque nos quadros curriculares analisados foi a menção do termo 

“Investigação Contábil”, porém com carga horária dividida com a denominada” 

Perícia Contábil”, totalizando oitenta horas no semestre, indicando que há uma 
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divisão entre os conceitos teóricos da disciplina e os conteúdos destinados a 

investigação contábil. 

Tabela 9. Carga horária da disciplina Perícia Contábil, em cinco cursos de Ciências Contábeis 

(SANTOS/SP). 

IES DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMESTRE 

Nº DE 

DISCIPLINAS 

     

1 Perícia Contábil 80 h  8º 1 

2 Perícia Contábil 80 h  7º 1 

3 Perícia Contábil I e II 136 h  7º e 8º 2 

4 Perícia, Avaliação e Arbitragem 136 h  7º e 8º 2 

5 Perícia e Investigação Contábil 80 h 7º 1 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Os dados foram coletados nos quadros curriculares dos cursos das IES 

que os disponibilizam em suas websites As fontes deixam de ser citadas para 

não identificar as instituições.  

A Tabela 9 demonstra as diferenças existentes tanto na denominação da 

disciplina como na carga horária a ela atribuída, ensejando a flexibilidade do 

Projeto Pedagógico de cada Instituição de Educação Superior pesquisada. 

Destaque as ementas investigadas em três Instituições que a 

disponibilizaram conforme descrito: A IES 1- A inserção da perícia e a 

avaliação no Código do Processo Civil e na legislação pertinente. Formulação 

de quesito, laudo e pareceres, honorários, prazos e documentação para 

suporte das perícias, prática de perícia, arbitragem, conceitos, tipos e 

características. A IES 2- Campo de atuação e procedimentos de perícia: perícia 

judicial, extrajudicial e arbitral. Planejamento e organização dos trabalhos: 

planejamento do trabalho, papéis de trabalho, diligências. Processualística e 

operacionalização da perícia: atos preparatórios, atos de execução. Legislação 

profissional do Perito Contábil, Códigos Civil e Penal, Prova Perícia Contábil, 

Meios de prova, laudo pericial e parecer técnico: estrutura, elaboração e 

apresentação. A IES 3- Conceito de Processo, Tipos de ação, Tipos de Perícia, 

Prova pericial, Quesitos, Honorários, Laudo pericial, Legislação sobre a Perícia 
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Contábil do CFC, Arbitragem. A análise das ementas indicam a similaridades 

entre as ementas. 

4.2 A pesquisa de campo: a aplicação dos questionários e os dados 

colhidos 

Como forma de continuidade da pesquisa foi efetuada a aplicação do 

questionário aos estudantes de Ciências Contábeis que cursavam em 

novembro de 2013 o último semestre do curso e aos professores que ministram 

a disciplina Perícia Contábil das cinco (IES) que mantêm o curso em Santos. 

4.2.1 Os estudantes. 1ª dimensão de análise: os perfis social e 

profissional  

A primeira dimensão de análise tem como objetivo a caracterização dos 

estudantes. Os dados foram organizados na Tabela 10, correspondem as 

questões fechadas de 1 a 7. Participaram do estudo 85 estudantes 

regularmente matriculados no último semestre do curso de Ciências Contábeis 

das Instituições de Educação Superior de Santos  

Tabela 10. Caracterização do sujeito da pesquisa (Questões 1 a 8) 
Indicadores sociais e 

profissionais 
 
 

Incidência em destaque  % 

Idade  Entre 23 e 30 anos ou mais  
54 

 

Gênero  Masculino  
51 

 

Cidade em que trabalha  Santos  
60 

 

Se trabalha atualmente  Sim  
79 

 

Tipo de empresa  Empresa Privada  
82 

 
Área de atuação  Contábil  58 

Setor que atua  Tributária  32 

1ª Experiência profissional  Administrativa  
28 

Pretenda mudar de área  

Auditoria Contábil 

Perícia Contábil 

Finanças  

 
 

17 
15 

13 

Fonte: Dados coletados pelo autor 
 

 A Tabela 10 indica que 54% dos estudantes têm faixa etária entre 23 e 

30 anos ou mais, ocorrendo ainda a ligeira predominância de estudantes do 
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gênero masculino (51%), observando-se, todavia a crescente participação do 

universo feminino que apresenta (49%) do total dos alunos respondentes. 

Esses dados se contrapõem em parte com os dados do Censo de 

Educação Superior (BRASIL, 2011) que indicou que as matrículas em curso 

superior no Brasil concentravam-se na faixa etária de 19 a 24 anos, tendo 

indicado ainda a maior participação do gênero feminino com (59%) do total dos 

estudantes. Os dados apresentados no questionário indicam que os estudantes 

têm a tendência de se estabelecerem economicamente para, em outro estágio, 

ingressar em curso superior, ou seja, são trabalhadores estudantes em cursos 

noturnos. 

A maioria (79%) dos alunos pesquisados revelou que trabalha, sendo 

que (60%) informaram trabalhar no município de Santos, sendo 

predominantemente em empresas do setor privado (82%). A primeira 

experiência profissional revelada na pesquisa indica que (28%) dos sujeitos 

iniciaram sua vida profissional na área administrativa, correlata área contábil, o 

que indica a especialidade buscada pelos estudantes que, conhecendo o 

ambiente empresarial, reconheceram a área contábil como promissora para 

sua atuação profissional. 

Esses fatos enfatizam a afirmativa anterior em relação à situação 

econômica dos estudantes, confirmando ainda a liderança do município de 

Santos como pólo de desenvolvimento e empregabilidade na Baixada Santista. 

Dos estudantes de Ciências Contábeis que trabalham, (58%) atuam na 

área contábil das empresas, revelando a atuação em diversos setores: 

gerencial, finanças, auditoria contábil, custos, recursos humanos, perícia 

contábil, contabilidade de custos e área tributária, sendo que essa última 

concentra (32%) dos respondentes.   

A Tabela 11 demonstra qual o grau de interesse por área de atuação 

profissional indicado pelos estudantes após a conclusão do curso. A questão 

ofereceu opção de escolha com a tabulação de 0 a 5 de acordo com o grau de 

interesse, sendo que 0 (zero) significa nenhum interesse, até o 5 (cinco) 

indicando muito interesse. 

Tabela 11- Áreas de atuação que geraram maior interesse (Questão 9) 
              

               VALORES  Porcentagem %  
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ÁREA 0 e 1 2 e 3 4 e 5 0 e 1 2 e 3 4 e 5  

                          

Gerencial 30 14 41 35% 16% 48%  

Finanças 15 15 55 18% 18% 65% 1ª 

Tributária 24 17 44 28% 20% 52%  

Auditoria 15 18 52 18% 21% 61% 2ª 

Perícia 17 18 50 20% 21% 58% 3ª 

Custos 37 22 26 44% 26% 31%  

R.H. 53 16 16 62% 19% 19%  

S.I. 57 17 11 67% 30% 13%  

Pública 42 22 21 49% 26% 25%  

Fonte: Dados coletados pelo autor 
 

A Tabela 11 revela que a área tributária despertou o maior interesse dos 

estudantes durante o curso (65%), sendo que Auditoria Contábil (61%) e 

Perícia Contábil (58%) ficam classificadas em segundo, e terceira colocação. O 

interesse revela a preferência dos estudantes para áreas classificadas nas 

Diretrizes Curriculares como de conteúdo de Formação Profissional. 

A questão sobre o tema escolhido para o Trabalho de Conclusão de 

Curso- TCC ou equivalente (Questão 10), os estudantes relataram que não 

estavam obrigados a apresentar o trabalho (38%). Os que responderam que 

apresentaram o TCC (62%) informaram temas variados, permitindo o 

agrupamento por área de conhecimento: 

 

Tabela 12 - Tema do TCC escolhidos pelos estudantes (Questão 10) 

ÀREA PRINCIPAIS TEMAS ESCOLHIDO 

Tributária 
20 Trabalhos 

 

Impacto do SPEED para a área contábil. 

ITG 1000. 

Crimes tributário. 

Planejamento tributário. 

Planejamento tributário para pequenas e 
médias empresas optantes pelo lucro real. 
Método indiciário simples de auditoria fiscal. 

Substituição tributária do ICMS. 

 
 

Auditoria Contábil 
8 Trabalhos 

 

Papéis de trabalho em Auditoria. 

 

Auditoria Contábil. 
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Importância da auditoria para as empresas. 

Auditoria fiscal. 

Perícia Contábil 
3 Trabalhos 

 

Perícia Contábil. 

 

Perícia Contábil e Auditoria suas diferenças. 

Contabilidade 
21 Trabalhos 

 

 

Contabilidade Internacional. 

Contabilidade Pública. 

O impacto da mensuração do ativo intangível. 

Controladoria. 

Custo de oportunidade da contabilidade 
gerencial. 
Contabilidade eclesiástica. 

Organizações do 3º setor. 

Contabilidade para pequenas e médias 
empresas. 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

A análise dos temas escolhidos para o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) demonstra a diversidade de títulos que não se afinam totalmente a área 

de interesse apresentada na Tabela 11, sendo que área de Contabilidade 

apresentou 21 (vinte e um) trabalhos, a área tributária 20 (vinte) trabalhos, a 

área de Auditoria (fiscal e contábil) 8 (oito) trabalhos e a área de Perícia 

Contábil com 3 (três) trabalhos. Essa não associação com as áreas de 

interesse demonstram a separação que o estudante faz entre sua atuação 

profissional e o meio acadêmico. O oferecimento das disciplinas de formação 

mais específica, mais técnica, nos últimos semestres do curso, caso de Perícia 

Contábil, pode te contribuído para esses números. 

 

4.2.2 Os estudantes. 2ª dimensão de análise: o curso e a disciplina Perícia 

Contábil 

A segunda dimensão de análise tem como foco a percepção dos 

estudantes com relação a disciplina Perícia Contábil no contexto do curso de 

Ciências Contábeis, que são apresentados no quadro seguinte. 

Tabela 13 - Percepção dos estudantes sobre a disciplina Perícia Contábil (Questões 
11, 14 a 20). 

Questões formuladas  Resposta  % 
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Conhece o conteúdo e a carga da 
disciplina Perícia Contábil 
 

 Sim  68 
 

Quanto ao conteúdo da disciplina 
Perícia Contábil 
 

 Suficiente 
 

 45 
 

Há oferecimento de atividade 
prática 
 

 Sim  71 
 

O estudo de Perícia Contábil 
despertou interesse 
 

 Sim  59 
 

Das áreas de atuação pericial qual 
despertou maior interesse 
 

 Trabalhista  39 
 

Considera-se preparado para atuar 
em Perícia Contábil 

 

 Não  80 

 

 

Qual mudança seria proposta para o 
aperfeiçoamento do curso 

 

  

Aumento da prática 

  

26 

 Aumento da carga horária  25 

 Ampliação do conteúdo  23 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

A percepção dos estudantes quanto à disciplina Perícia Contábil indica 

que (68%) declararam conhecer o conteúdo e carga horária da disciplina 

sendo que (45%) consideram seu conteúdo como suficiente. 

Outra questão foi relacionada ao oferecimento de atividades práticas, 

que apontou que (71%) reconheceram ter realizado atividades práticas na 

disciplina Perícia Contábil, revelando terem efetuados exercícios em classe e 

análise de processos judiciais, destacando processos da área trabalhista. 

Quanto ao interesse em atuar na área pericial (59%) relataram grande 

interesse, indicando seu maior interesse na área trabalhista (39%) o que 

coincide como o reconhecimento de atividades práticas de analise de 

processos trabalhistas. 

O questionamento quanto a se sentir preparado para atuar como perito 

contábil, 5 % responderam que sim e 95% que não. Dos que responderam 

"não", as justificativas foram que era necessário mais conhecimento na área 

contábil, que a atuação na área pericial exigiria mais experiência, que a carga 

horária era insuficiente, que teria que fazer uma especialização. Também 
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justificaram dizendo que, embora tenham obtido conhecimentos teóricos da 

matéria, sentem falta de atividades práticas. Os que responderam que "sim", as 

justificativas foram que já possuíam experiência do trabalho através do estágio, 

porque os conhecimentos básicos adquiridos da disciplina permitiriam a 

elaboração de trabalhos mais simples, relatando, porém a necessidade de 

curso de especialização na área. Os dados indicam que os estudantes 

demonstram segurança quando adquirem experiência, seja durante o curso, ou 

através de estágio na área pericial.  

Quando questionados sobre possíveis mudanças para aperfeiçoamento 

da disciplina Perícia Contábil os estudantes reconhecem que tiveram atividades 

práticas (71%), mas sugerem o aumento da carga horária de prática pericial 

(26%), revelando ainda a necessidade do aumento da carga horária em toda a 

disciplina (25%), reconhecendo ainda a necessidade da ampliação do conteúdo 

23% dos respondentes. 

Os dados apresentados nos permitem inferir que os estudantes 

consideram possuir conhecimento sobre o curso que estão prestes a concluir, 

revelando ainda senso crítico quanto à carga horária e a necessidade de 

aumento de carga horária especificamente em Perícia Contábil, fato 

demonstrado pela insegurança quanto a atuação desta área da profissão 

contábil. 

As perguntas abertas integrantes do questionário apresentaram as 

respostas: 

1) Como vê o papel de Perícia Contábil ou disciplina(s) similar (es) na 

formação do Perito Contador? (Questão 12). 

Na tabulação das respostas oferecidas, 37 (43%) foram descartadas por 

mostraram impertinentes com a questão formulada. Foram desprezadas 

expressões como: muito importante, não sei, essencial, além das não 

respondidas. Das respostas com identificação, 48 (57%) permitiram a 

categorização em conformidade com as técnicas de análise de conteúdo. 

Destes, 28 (58%) revelando respostas relacionadas com a atuação profissional, 

como a resposta: "Importante, uma vez que irá atuar na área"; 12 respostas 

(25%) relacionadas com o desenvolvimento pessoal, como: "O contador deve 

ter toda a amplitude que envolve seu mundo" e 8 (17%) relacionadas como a 
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participação na sociedade como a declaração:” É de extrema relevância para 

nossa formação, pois é uma contribuição para a sociedade". 

Gráfico 1. Como vê o papel de Perícia Contábil na formação do Perito Contador  

 
                 Fonte: Dados do Questionário aplicado 
 

2) Qual a contribuição de Perícia Contábil ou de disciplina (s) similar (es) 

na formação do Contador? (Questão 13). 

 

A tabulação das respostas oferecidas 35 (42%) mostraram impertinentes 

com a questão formulada, assim, foram desprezadas expressões como: muito 

importante, fundamental, essencial, além das não respondidas. Das respostas 

com identificação 50 (58%) permitiram a categorização em conformidade com 

as técnicas de análise de conteúdo. Destas 20 (40%) revelam respostas 

relacionadas com a formação profissional como exemplo: "Mostra mais uma 

área de atuação do contador"; 16 (33%), relacionadas com o conhecimento 

geral como: "Conhecimento específico que amplia a atuação no mercado" e 14 

(27%) relacionadas como a participação na sociedade, como a expressão:” 

Desenvolve atenção aos detalhes, e atenção aos detalhes. 

 
 
Gráfico 2. Qual a contribuição de Perícia Contábil ou de disciplina(s) similar (es) 
na formação do contador? 

Fonte:Dados do Questionário aplicado 

58% 25% 

17% 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL

DESENVOLVIMENTO
PESSOAL

PARTICIPAÇÃO NA
SOCIEDADE

40% 

33% 

27% 
Formação profissional

Conhecimento geral

Qualidades pessoais
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As respostas apresentadas indicam que os estudantes conhecem o 

conteúdo da disciplina Perícia Contábil, e reconhecem a atividade de pericial 

como promissora na atuação como Contador.  

 

 4.3.1 Os professores. 1ª dimensão de análise: os perfis social e 

profissional  

A primeira dimensão de análise tem como objetivo a caracterização dos 

professores responsáveis pela disciplina Perícia Contábil ou similar das IES 

investigadas. Do total de cinco professores, um alegou falta de tempo e não 

respondeu ao questionário, sendo que quatro atenderam prontamente ao 

solicitado. 

Os dados foram organizados na Tabela 14, correspondendo as questões 

fechadas no total de 20 (vinte).  

Tabela 14. Caracterização dos sujeitos da pesquisa-Professores (Questões 1 a 6, 10 a 14). 

Indicadores sociais e 
profissionais 

 
 Incidência em destaque Nº 

Idade  
Entre 42 e 52 

4 
 

Gênero  
Masculino 
Feminino 

 
3 
1 
 

Instituição que trabalha  
Universidade 

4 
 

Número de alunos por sala  
Até 30 alunos 
Mais de 40 alunos 

3 
1 
 

Exerceu função de 
Coordenador de curso 

 Sim 
Não 

3 
1 

Tempo de Coordenação  Até 3 anos 
De 3 a 5 anos 

2 
1 

Formação Acadêmica  Especialista 4 

Exerce outra atividade 
profissional além da docência 

 
Sim 

4 

Qual atividade desenvolvida  Contador 
Perito Judicial 

1 
3 

Já atuou como Perito Judicial  Sim 4 

Atividade pericial  Nomeação Judicial 
Perito Oficial (Estadual/Federal) 
Assistente Técnico 

2 
1 
1 

Área de atuação pericial  Cível 
Trabalhista 
Criminal 

1 
2 
1 

Se atua em área contábil, qual 
setor 

 
Gerencial 
Auditoria Contábil 
Docência 

1 
1 
2 
 

Fonte: Dados do Questionário aplicado 
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A Tabela 14 indica que os quatro professores que respondem pela 

disciplina Perícia Contábil estão na faixa etária entre 42 e 52 anos, o que 

denota a maturidade dos profissionais que se dedicam à docência na educação 

superior, ocorrendo a predominância de professores do gênero masculino (3), 

em contrapondo como o gênero feminino, que é representado por apenas 1 

professora. 

Os respondentes informaram que lecionam em Universidades, sendo 

que três professores indicaram que as classes são compostas de até 30 

estudantes, um professor afirmou que sua classe é composta de mais de 40 

estudantes. Três professores responderam que já exerceram a função de 

coordenador de curso e um afirmou não exerceu. Dos que já foram 

coordenadores dois afirmaram o período de até três anos, sendo que um em 

período de três a cinco anos. A experiência em coordenação de curso é 

interessante porque possibilita uma visão geral e integrada do curso. 

Os quatro professores afirmaram ter o título de especialista, e exercerem 

outra atividade profissional, sendo que um professor afirmou atuar como 

Contador e três na função de perícia judicial. 

Na atividade pericial, dois professores informaram suas atividades em 

nomeação judicial, um professor como perito oficial (funcionário público 

estadual) e um professor com atuação de assistente técnico. Das áreas de 

atuação pericial dois professores informaram a área trabalhista, um a área 

cível, e um a área criminal. 

Indagado sobre outra área de atuação no ambiente contábil, um 

professor informou atuar na área gerencial, um na área de auditoria contábil, e 

dois confirmaram atuar como docentes. Cabe destacar que todos os 

professores possuem experiência em perícia, ensejando a integração entre as 

atividades profissionais e acadêmicas. 

4.3.2 Os professores. 2ª dimensão de análise: o curso e a disciplina 

Perícia Contábil 

A segunda dimensão de análise tem como foco a percepção dos 

professores com relação à disciplina Perícia Contábil no contexto do curso de 

Ciências Contábeis, que são apresentados no quadro seguinte. 
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Tabela 15 Percepção dos professores sobre a disciplina Perícia Contábil (Questões 7 a 9, 18 a 
22). 

Questões formuladas 
 
 

Resposta 
 

Nº 

Denominação da disciplina no curso 
de Ciências Contábeis 
 

 Perícia Contábil 
Perícia e Investigação Contábil 

 3 
1 

Períodos (semestre) da disciplina 
 
 

 7º 
8º 

7º e 8º 
 

 2 
1 
1 

A disciplina ofereceu atividade 
prática forense 
 

 
Sim 

 4 
 

Qual atividade foi desenvolvida 
 

Processualística forense 
 4 

 

O conteúdo de Perícia Contábil 
 

 
Suficiente 

Insuficiente 

 3 
1 
 

A carga horária da disciplina 
 

 
Suficiente 

Insuficiente 

 3 
1 
 

A formação em Perícia Contábil 
ofereceu atividades práticas 

  

Sim 

  

4 

Qual atividade desenvolvida 
 Análise de Processos Judiciais 

 

 4 

Considera o egresso preparado 
para atuar na área pericial 

 
Não 

 4 

 

Qual mudança seria proposta para o 
aperfeiçoamento do curso 

 

  

Aumento da prática processual 

  

2 

 Aumento da carga horária  4 

 Ampliação do conteúdo 

Mudança na metodologia de 
ensino 

 

 1 

1 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

A Tabela 15 indica a diversidade de denominações aplicadas a 

disciplina, sendo que três professores afirmaram que a instituições utilizam a 

denominação Perícia Contábil e um a denominação Perícia e Investigação 

Contábil, também ocorre certa diferença no semestre de oferecimento da 

disciplina, sendo que dois professores confirmaram a oferta no sétimo 
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semestre, um professor afirma que a disciplina se dá no oitavo semestre, o que 

coincide com a Tabela 9, que descreve a carga horária e o número de 

disciplinas.  

Quando questionados sobre se o egresso estaria preparado para atuar 

como perito contábil, os quatro professores respondentes afirmaram que não, 

justificando suas respostas: 

1) Falta de maturidade profissional e intelectual; 

2) A carga horária mostra-se insuficiente para o desempenho imediato 

na atividade; 

3) O conteúdo da disciplina é vasto e merece ser mais explorado e não 

foi possível com as horas-aula da Universidade; 

4) O aluno carece de mais experiência profissional. 

Duas perguntas abertas constavam do questionário aplicado aos 

professores das cinco (IES) do município de Santos que oferecem o curso, 

sendo obtidas quatro respostas. 

1ª) Qual contribuição de Perícia Contábil ou de disciplina(s) similar (es) 

na formação do Contador? (Questão 16). 

1) A disciplina é relevante, pois é uma área de formação da profissão 

contábil. É totalmente fundamental ao Contador saber sobre perícia contábil; 

2) Fornece ao aluno uma visão sistemática do Judiciário e, mostra-lhe 

mais uma atuação profissional como: Assistente Técnico, Perito, Administrador 

Judicial. 

3) Sendo uma prerrogativa da profissão contábil, seu conhecimento 

mostra-se de extrema importância; 

4) Mostra-se como ótima opção de atividade profissional. 

 

2ª) Como vê o papel de Perícia Contábil ou disciplina(s) similar (es) na 

formação do Perito Contábil? (Questão 17) 

1) O conhecimento teórico e prático possibilita base para a formação do 

profissional perito judicial; 

2) Carece de implementos e laboratório para praticar as atividades 

operacionais e intelectuais acerca dos procedimentos periciais, como papéis de 

trabalho, estrutura de laudos; 
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3) Imprescindível; 

4) O conhecimento teórico mostra-se essencial na formação do egresso 

que pretenda atuar na área. 

Em síntese, analisamos os quadros curriculares apresentados pelas IES 

investigadas, revelando diversidade na denominação da disciplina entre Perícia 

Contábil; Perícia, Avaliação e Arbitragem e Perícia e Investigação Contábil. 

Também a carga horária mostrou-se variando entre 80 horas-aula em três IES 

e 136 (cento e trinta e seis) horas-aula nas duas IES restantes. 

Os perfis socioeconômicos dos estudantes, delineados a partir da coleta 

de dados em questionário, confirmam que os estudantes do curso de Ciências 

Contábeis em Santos, estão na faixa etária entre 23 a 30 anos, ocorrendo uma 

ligeira predominância do gênero masculino; trabalham em sua maioria na área 

contábil e no município de Santos, indicam que a primeira experiência 

profissional se deu em área administrativa correlata a contabilidade. A área de 

maior interesse na atuação profissional foi a Tributária, seguida de Auditoria e 

Perícia. Essas disciplinas estão inseridas nas DCN para o curso no conteúdo 

de formação profissional, revelando que os estudantes entendem e identificam 

essas áreas como possibilidades de atuação profissional após o término do 

curso. 

Os professores que ministram a disciplina estão na faixa etária de 40 a 

52 anos, possuem a titulação de especialistas e exercem outra atividade 

profissional, com destaque para a Perícia Judicial, em áreas de especialização: 

trabalhista, cível e criminal. 

Quando analisada a disciplina Perícia Contábil, professores e estudantes 

concordam que o conteúdo da disciplina é suficiente, entendendo que há 

oferecimento de atividades práticas com análise de processos judiciais, porém 

enfatizam que a carga horária da disciplina e de atividades práticas ainda é 

insuficiente para permitir a atuação profissional na área.  

Esse resultado se alia aos conceitos de Sá (2008), quando descreve as 

qualidades exigidas do perito contábil,relaciona a capacidade profissional, 

destacando entre outras o conhecimento teórico da contabilidade, experiências 

em perícias. 
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Os estudantes entendem a disciplina Perícia Contábil como importante 

para a atuação profissional do Perito Contábil, sugerindo ainda seu valor para 

sua participação na sociedade e seu desenvolvimento pessoal. 

A relevância da disciplina Perícia Contábil na formação do contador, foi 

enfatizada por estudantes e professores. Cabe destacar que entendem como 

necessário a ampliação da carga horária do curso e das atividades práticas 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo deste estudo foi identificar e analisar como a disciplina Perícia 

Contábil se estabelece e qual sua importância nos cursos de graduação em 

Ciências Contábeis em Santos/SP. 

Para atingir esses objetivos inicialmente foi apresentada uma 

contextualização da profissão contábil, com uma breve exposição da história da 

Contabilidade no mundo e no Brasil expondo ainda a importância da profissão 

para o contexto econômico e social brasileiro. No retrospecto da educação 

superior no Brasil e da disciplina Perícia Contábil, apresentada no Capitulo II 

ficou destacada a conformidade com as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional no que se refere ao curso de graduação. Destaca-se a preocupação 

de vários organismos envolvidos com a formação de Contadores, seja o CFC, 

MEC e ONU que apresentam propostas curriculares para curso. A disciplina 

esteve quase sempre presente nas matrizes curriculares desde a implantação 

do curso superior no Brasil em 1945, indicando sua importância do processo 

formativo do Bacharel em Ciências Contábeis. 

A diversidade de nomenclaturas da disciplina e cargas horárias 

implantadas pelas IES investigadas relativas a disciplina Perícia Contábil, 

indicam certa flexibilização dos Projetos Pedagógicos dos cursos. 

A pesquisa revelou os perfis social e profissionais dos estudantes que 

estão na faixa etária entre 23 e 30 anos ou mais, o que indica estudantes mais 

velhos que procuram a qualificação profissional após a entrada no mercado de 

trabalho. Os estudantes demonstraram conhecer o conteúdo da disciplina 

Perícia Contábil 68% e reconhecem que a disciplina oferece atividades práticas 

71% porém enfatizam a necessidade de ampliação da carga horária do curso e 

das atividades práticas voltadas à análise de processos judiciais.   

Tal afirmativa é corroborada com as respostas oferecidas pelos 

professores da disciplina, que também entendem que a carga horária é 

insuficiente. 

Essa assertiva justifica a insegurança demonstrada pelos estudantes e 

confirmada pelos professores quando indagados sobre a atuação profissional 

na pericia judicial, no qual ambos indicam que a falta de experiência e de 
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conhecimentos práticos inibe sua atuação nessa atividade, pelo menos de 

imediato, logo após o término do curso. 

Esses fatos sugerem a possibilidade de uma revisão das matrizes 

curriculares, em especial a ampliação da carga horária do curso no que se 

refere às atividades práticas, possibilitando maior integração entre os conceitos 

teóricos e a prática da disciplina. 

Entende-se que, o aprimoramento da formação na área de Pericia 

Contábil propiciará ao futuro contador uma ampliação de suas atividades 

profissionais repercutindo em elevada função social. 

O valor da formação em Perícia Contábil demonstrado em documentos 

legais e profissionais sugere a necessidade de mais estudos a respeito da 

formação dessa área de atuação específica do Contador. O apontado neste 

estudo a respeito do interesse dos estudantes, da necessidade de maior carga 

horária e de mais atividades práticas, pode gerar um estudo ou ainda a 

discussão a respeito da complementação da formação oferecida no curso de 

graduação, ou em cursos de especialização. 

A Perícia Contábil tem muito a contribuir nessa área do conhecimento 

profissional, seja na atuação dos inquéritos policiais que vão suportar os 

processos judiciais na apuração de desvios de recursos públicos ou de 

corrupção, como no âmbito civil, nos quais seus trabalhos subsidiarão o 

magistrado para uma sentença. 

A manutenção e a possível ampliação do estudo de Perícia Contábil no 

curso de graduação em Ciências Contábeis torna-se imprescindível para o 

desenvolvimento da área de perícia judicial e extrajudicial, em consonância 

como a própria área de Contabilidade no acompanhamento das profundas e 

rápidas mudanças sociais e econômicas por que passam o Brasil e o mundo. 
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APÊNDICE A – Resumo de teses e dissertações - CAPES 

 

Quadro - Número de teses e de dissertações Banco de Teses - CAPES  
 

DESCRITORES 
 

ANO 
 

QUANTIDADE 

   DOUTORADO MESTRADO 
 

Currículo/Ciências 
Contábeis 

2007 0 8 
2008 0 10 
2009 1 4 
2010 2 4 
2011 2 6 

 
Totais 

 
5 

 
32 

 

Perícia contábil  

2007 1 1 
2008 0 1 
2009 0 1 
2010 0 1 
2011 0 2 

 
Totais 

  
1 

 
6 
 

Fonte: Banco de Teses da CAPES 
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APÊNDICE B 

 Quadro: Banco de Teses CAPES - Busca palavra: perícia contábil   
 

Ano 

 

Autor 

 

Titulo 

 

Dissertação/Mestrado 

 

  2007 

Joana Darc 
Medeiros Martins 

 
Estudo sobre a aderência de 
laudos contábeis às normas 
técnicas do conselho Federal de 
contabilidade, produzidos em 
processos judiciais envolvendo 
cartões de crédito, falência e 
sistema financeiro da habitação na 
Comarca de Natal/RN. 
 

 

 

 

Dissertação 

 

2008 

 

Marcelo Rabelo 
Henrique 

 
Análise das condições de ensino 
perícia contábil em cursos de 
Ciências contábeis na Grande São 
Paulo 

 

Dissertação 

 

2009 

 

Marco Antonio 
Bisca Miguel 

 
O uso de atividades lúdicas no 
ensino da disciplina “perícia 
contábil” 

 

Dissertação 

 

2010 

 

Eduardo Luiz 
Dieter Kanackfuss 

 
Perícia contábil no contexto do 
processo trabalhista: um estudo 
sobre a influência do laudo pericial 
na decisão judicial 

 

Dissertação 

 

 

2011 

 

Sebastiana Rosa 
de Souza dos 
Santos 

 
 
O poder instrutório do juiz na 
análise da prova pericial 

 

Dissertação 

 

 

 

 

Sérgio Moro 
Junior 

 
A contabilidade nos processos de 
recuperação judicial: análise na 
Comarca de São Paulo 

 

Dissertação 
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APÊNDICE C 

Quadro: Banco de Teses CAPES - Busca palavra: Currículo / Ciências contábeis 

 

Ano 

 

Autor 

 

Titulo 

 

Dissertação/Mestrado 

 

 

 

Adilson Costa 

 
Competências e habilidade: um estudo 
dos egressos do curso de Ciências 
Contábeis em IES Catarinenses 

 

Dissertação 

 

 

 

Antônio Carlos 
Schlindwein 

 
O ensino de ciências contábeis nas 
Instituições de Ensino Superior (IES) da 
Região de Itajaí-SC 

 

Dissertação 

 

 

 

 

Caio Eduardo 
Silva Mulatinho 

 
Educação Contábil: Um estudo 
comparativo das grades curriculares e da 
percepção dos docentes doscursos de 
graduação das Universidades Federais 
da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 
Norte, referentes ao programa mundial de 
estudos em contabilidade proposto pelo 
ISAR/UNCTAD/ONU   

 

 

 

Dissertação 

2007 

 

 

Felipe Dantas 
Cassimiro da 
Silva 

 
Uma investigação sobre a qualidade do 
ensino e a produção científica nos cursos 
superiores de ciências contábeis no 
estado de Pernambuco 

 

Dissertação 

 

 

Janete de Fátima 
Mendonça 

 
Pesquisa sobre a percepção da 
interdisciplinaridade por professores de 
controladoria em cursos de ciências 
contábeis no município de São Paulo. 

 

 

Dissertação 

 

 

Nilson Gianoto 
Júnior 

 
Percepção dos discentes de graduação 
em ciências contábeis sobre a 
importância das competências de 
sistemas de informação 

 

Dissertação 

 

 

Tiago Henrique 
de Souza 
Echternacht 

 
O ensino da contabilidade internacional 
nos cursos de graduação em ciências 
contábeis do Brasil 

 

Dissertação 

 

2008 

 

Sergio Marian 

 
As atividades profissionais nas empresas 
de serviços contábeis e a formação do 
contador. 

 

Dissertação 
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Ano 

 

 

Autor 

 

 

Titulo 

 

 

Dissertação/Mestrado 

 

 

 

Paulo Sergio 
Miguel 

 
O curso de ciências contábeis e a 
formação de seus professores sob a 
influência da industrialização no Paraná. 

 

Dissertação 

  

Noemia 
Schoroeder 
Althoff 

 
Práticas interdisciplinares no ensino de 
graduação em Ciências Contábeis nas 
intuições de ensino superior da região do 
Vale de Itajaí/SC. 

 

        Dissertação 

  

Maria Icléia 
Cardoso de 
Castro 

 
Contribuição dos egressos do programa 
de Pós-graduação em Ciência da 
informação UFBA para consolidação e 
visibilidade da Ciência da informação 

 

      Dissertação 

  

Marcus Sergio 
Satto Vilela 

 
Uma contribuição para o ensino-
aprendizagem da disciplina auditoria 
contábil 

 

       Dissertação 

2008 

 

Manuela Tavares 
Padovani Ikeda 

 
Expectativas em relação ao mercado de 
trabalho: pesquisa com estudantes de 
cursos de Ciências Contábeis no 
município 

 

       Dissertação 

 

 

 

Janaína Lopes 
Schmitz 

 
Do currículo aos exames nacionais: uma 
análise da aderência ao currículo do 
curso de Ciências Contábeis da UFSC às 
Diretrizes Curriculares nacionais, ao 
ENADE e ao Exame de Suficiência do 
CFC. 

 

 

        Dissertação 

  

Charline Barbosa 
Pires 

 
Estudo da aderência entre a formação e a 
demanda do mercado de trabalho do 
profissional contábil na região 
metropolitana de Porto Alegre 

 

        Dissertação 

  

Carolina da Silva 
Pereira 

 
O contador e as competências 
necessárias ao desempenho profissional: 
um estudo de caso numa IES privada da 
região metropolitana de Belo Horizonte 

 

        Dissertação 

 Amilton Paulino  

Silva 

A percepção dos profissionais de 
auditoria quanto ao ensino de auditoria 
contábil nos cursos de graduação em 
ciências contábeis do Brasil. 

 

       Dissertação 

  

Alfredo Ernesto 

Currículo mundial e o ensino de 
contabilidade: estudo dos cursos de 
graduação em Ciências Contábeis em 
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2009 Erfurth Instituições de Ensino Superior brasileiras 
e argentinas 

       Dissertação 

 João Ricardo 
Amadeu 

A educação financeira e sua influência 
nas decisões de consumo e investimento: 
proposta de inserção da disciplina na 
matriz curricular 

 

Dissertação 

 Manoel Antonio 
Oliveira Araújo 

Avaliação Curricular: um estudo do curso 
de ciências contábeis na Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

 

Dissertação 

 Rosane de 
Fátima Worn 

Matemática Financeira: Uma proposta 
com projetos de trabalho no ensino 
superior. 

 

Dissertação 

 José Geraldo 
Basante 

Ensino-aprendizagem em ambientes 
virtuais: a prática e a formação docente 
em curso de ciências contábeis. 

 

Tese 

 

2010 

Maria Auxiliadora 
da Silva 

Percepção sobre a disciplina “Prática 
Contábil” no curso de graduação em 
Ciências Contábeis: um estudo de caso 
com discentes de uma IES. 

 

Dissertação 

 Marcos Alexandre 
Greul 

Gestão dos cursos de graduação em 
Ciências Contábeis: um estudo sobre os 
indicadores de desempenho em Santa 
Catarina. 

 

Dissertação 

 Gerson João 
Valeretto 

A temática tributária na formação dos 
bacharéis em ciências contábeis: um 
estudo comparativo entre os conteúdos 
das universidades federais brasileiras 
com a proposta nacional do conselho 
federal de contabilidade-CFC/Fundação 
Brasileira de Contabilidade-FBC e 
proposta do UNCTAD/SAR. 

 

 

Dissertação 

 Claudio Marcio de 
Souza 

Um estudo dos conteúdos temáticos 
curriculares ministrados na disciplina de 
controladoria nos cursos de graduação 
em ciências contábeis no sul do Brasil 

 

Dissertação 

 Ruth Carvalho de 
Santana Pinho 

Racionalidade e projeto Político-
Pedagógico: um olhar a partir do 
Currículo e do relato das Práticas 
Docentes de professores do Curso de 
Ciências Contábeis da Universidade 
Federal do Ceará. 

 

Tese 

 Ronaldo Frois de 
Carvalho 

Currículo de Ciências Contábeis: desafios 
para a adoção ao novo modelo contábil 
brasileiro 

 

Tese 

 

 

Rosângela 
Martins B. 
Nogueira. 

O curso de Ciências Contábeis na 
modalidade a distância: a percepção dos 
professores sobre suas práticas 
pedagógicas 

 

Dissertação 

 

2011 

Keila Viviane 
Tedesco Cunha 

Elementos da Contabilidade Gerencial e 
desempenho do ENADE: um estudo nos 
curso de graduação em Ciências 
Contábeis 

 

Dissertação 
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 João Esteves 
Barbosa Neto 

Construção do conhecimento científico 
menos programas de pós-graduação 
stricto sensu em Ciências Contábeis, sob 
a ótica das redes sociais. 

Dissertação 

 

 Isca Pimentel 
Guimarães 

Gestão Acadêmica do projeto político-
pedagógico dos Cursos de Ciências 
Contábeis: entre as recomendações 
legais e as vivências nos bastidores da 
coordenação de curso 

 

Dissertação 

 Anselmo Ferreira 
Duca 

O ensino da contabilidade gerencial nos 
cursos de graduação em ciências 
contábeis no Estado de Minas Gerais, na 
ótica dos profissionais de contabilidade. 

 

Dissertação 

2011 

Angelo Antonio 
Davis de Oliveira 
Nunes e 
Rodrigues 

O estudo do conteúdo de governança 
corporativa no ensino contábil no Brasil 

 

Dissertação 

 Abimael de Jesus 
Barros Costa 

Rankings dos programas de pós-
graduação stricto sensu em ciências 
contábeis: análise da produção docente 
baseada em periódicos (2000 a 2009). 

 

Dissertação 

 Claudio de Souza 
Miranda 

Ensino em Contabilidade Gerencial: uma 
análise comparativa de percepções de 
importância entre docentes e profissionais 
utilizando as dimensões de atividades, 
artefatos e competências. 

 

Tese 

 Clarides Henrich 
de Barba 

Ambientação curricular no Ensino 
Superior: O caso da Universidade Federal 

de Rondônia-Campus de Porto Velho 

 

Tese 
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APÊNDICE D 

Quadro: Plataforma Scielo - Busca palavra: Currículo/Ciências Contábeis  

 

ANO 

 

Autor 

 

Titulo 

 

Artigo 

 

 2007 

 

Ivor Goodson 

 
Competências e habilidade: um estudo 

dos egressos do curso de Ciências 
Contábeis em IES Catarinenses 

Ver. Contb.Finance.,Dez 
2008, vol.19,nº48,p.6-

26.ISSN1519-7077 

 

 

 2008 

Jacqueline 
Veneroso Alves 
da Cunha, 
Cornachione 
Junior, Edgard B. 
Gilberto de 
Andrade 

Pós-graduação: o curso de doutorado em 
Ciências contábeis da FEA/USP 

Ver. Contb.Finance.,Dez 
2008, vol.19, nº 48,p.6-

26.ISSN 1519-7077 

 

 2011 

Polyana Barcelos 
de., Fátima de 
Souza e 
Fernandes 

Avaliando o curso de Ciências Contábeis 

Ensaio: aval. 
pol.públ.Edu.Mar2012,vol.

20,nº74,p.89-113.ISSN 
0104-4036 
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APÊNDICE E 

Quadro: Plataforma Scielo - Busca palavra: Perícia Contábil 

 

ANO 

 

Autor 

 

Titulo 

 

Artigo 

 

 

2011 

 

Ivam Ricardo 
Peleias et al. 

 
Perícia contábil: análise das condições de 
ensino em cursos de ciências contábeis 
da religião metropolitana de São Paulo 

 

Educ.rev. Dez 2011, 
vol.27, nº3, p.79-108. 
ISSN 0102-4698 

 

 

Cornachiane Jr, 
Silvia pereira de 
Castro 

 
Educação on-line em contabilidade: 
propensão e aspectos curriculares. 

Ver. 
DireitoGV,Jun2010,vol.6,n
ºp.39-57.ISSN 1808-2432 
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APÊNDICE F 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 
Caro  aluno 
Cara  aluna 
 
Esta consulta integra pesquisa para dissertação de Mestrado na área de 
Educação.  A pesquisa aborda a formação do Contador, com destaque para a 
área de Perícia Contábil. 
Solicito sua colaboração nas respostas a este instrumento. Você não precisa se 
identificar. 
Agradeço sua atenção. 
 
Prof. A. A. Monteiro 
 

 

1. Idade em 31/12/2013______ e gênero: [    ] Feminino [    ] Masculino 
 
2. Município de residência: 
 
3. Trabalha atualmente: [    ] Sim    [   ] Não 
 
4. Se sim, qual tipo de empresa: [   ] Pública   [   ] Privada 
 
5. Área de atuação: [   ] Administrativa [   ]  Financeira [   ] Contábil  
                              [  ] 0peracional     [   ] Outros serviços/outra área. 
 
6.Sua 1ª experiência profissional se deu em que área: 
                                         [   ] Administrativa [   ] Financeira  
                                         [   ] Contábil           [   ] Operacional  [   ] Outra área  
 
7.Se atua na área contábil, especificamente em que setor:  
 
[   ] Não atuo  [   ] Gerencial  [   ] Finanças  [   ] Tributária [  ] Auditoria [  ] Perícia   
[   ] Recursos humanos [   ] Custos [   ] Sistema de Informação  [   ] Pública 
8.Caso pretenda mudar, qual a área de seu interesse? (poderá marcar mais de 1 
opção)    
           [   ] Não pretendo mudar de área  [   ] Gerencial  [   ] Finanças [   ] Tributária 
           [   ] Auditoria  [   ] Perícia [   ]  Recursos humanos[   ] Custos     [   ] Pública 
           [   ]  Sistema de Informação [   ] Outra.   Qual?  
9.Das áreas de conhecimento do curso de Ciências Contábeis quais geraram maior 
interesse em atuação profissional?  
           Numere de 0 a 5 de acordo com o grau de interesse. O 0 (zero) significa nenhum 
          interesse e 5  (cinco) muito interesse. 
          [    ] Gerencial  [    ] Finanças  [    ] Tributária [    ] Auditoria [    ] Perícia  
          [    ] Custos       [    ] Recursos humanos  [    ] Sistema de Informação  [    ] Pública  
          [    ] Outra. Qual? 



100 
 

 
10.Qual o tema escolhido para o Trabalho de Conclusão de Curso ou equivalente? 
 
11.Você conhece o conteúdo, e carga horária de Perícia Contábil ou disciplina (s) 
similar (es):  
                             [   ] Sim  [   ]Não 
 
12.Qual contribuição de Perícia Contábil ou de disciplina(s) similar (es) na formação 
do Contador ? 
 
13.Como vê o papel de Perícia Contábil ou disciplina similar na formação do Perito 
Contábil? 
 
14.O conteúdo de Perícia Contábil ou disciplina(s) similar(es) é:  
                            [   ] ótima   [   ] suficiente   [   ] insuficiente 
 
15.A carga horária da disciplina em sua opinião é: 
                            [   ] ótima   [   ] suficiente   [   ] insuficiente 
 
16.A formação em Perícia Contábil ofereceu atividades práticas (estudo de casos, 
análise de processos e outras ) a partir do conteúdo desenvolvido ? 
                            [   ] Sim  [   ] Não    Quais? 
 
17.O estudo de Perícia Contábil despertou em você interesse em atuar como Perito 
Contábil ?   
                             [   ] Sim  [   ] Não     Por que? 
 
18.Das áreas de atuação pericial qual despertou maior interesse em atuação   
                           [   ] Trabalhista [   ] Cível [   ] Criminal [   ] Nenhuma 
 
19.Caso esteja interessado (a), você se considera preparado (a) para atuar na área 
pericial?  
                           [   ] Sim  [   ] Não  Por que? 
 
20. O que você mudaria no curso para aperfeiçoar a formação do Contador na área 
de Perícia Contábil? (poderá assinalar mais de uma opção): 
  
[    ] Aumento a carga horária  
[    ] Ampliação  do conteúdo  
[    ] Mudanças na metodologia de ensino  
[    ] Aumento ou inclusão de atividades práticas   
[    ] Conhecimento sobre o campo de atuação no mercado de trabalho  
[    ] Outros  
[    ] Nada a alterar. 

 Obrigado pela sua atenção. 
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APÊNDICE G 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 
Caro Professor 
 
Esta consulta integra pesquisa para dissertação de Mestrado na área de Educação. A 
pesquisa aborda a  formação do Contador, com destaque para a área de Perícia 
Contábil. 
Solicito sua colaboração nas respostas a este instrumento. Você não precisa se 
identificar. 
Agradeço a atenção. 

 
Prof. A. A. Monteiro 
 

 

1. Idade em 31/12/2013______ anos. Gênero: (  ) Feminino (  ) Masculino 
 

2. A instituição em que você leciona é de qual tipo : 
           (   ) Centro Universitário  (   ) Faculdade (  ) Universidade  
 

3. Número de alunos por turma: (   ) Até 30     (   ) 30 a 40  (   ) + 40 
 

4. Já exerceu a função de coordenação: (  )Sim (  ) Não 
 

5. Tempo na função de coordenação, em anos: (  ) até 3 anos (  ) 3 a 5 anos  (  ) 
mais de 5 anos 

 
6. Formação acadêmica a mais elevada: (  ) Graduado (  ) Especialista  (  )Mestre  

 (  ) Doutor 
 

7. Denominação da disciplina no curso de Ciências Contábeis: 
(   ) Perícia Contábil   (  ) Outra, informe qual: ________________ 
 

8. Períodos ( semestres)  da disciplina no curso: 
(  ) 6º  (  ) 7º  (   ) 8º  (   ) outro, qual ____________ 
 

9. Qual a carga horária da disciplina, em horas-aula por semestre: 
_____________ 
 

10. Exerce outra atividade profissional além da docência ? (  ) Sim Qual ? 
_______________ (  ) Não 

 
11. Atua ou já atuou como Perito Judicial (  ) Sim  (  ) Não ( Se respondeu não, passe 

para a questão 16) 
 

12. Em caso positivo, informe qual a atividade realizada: (  ) Nomeação Judicial (  ) 
Assistente Técnico 
 (  ) Perito Oficial ( Estadual/Federal )  
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13. Área de atuação como Perito: (  ) Cível (  ) Trabalhista (  ) Tributária  (  ) Criminal 

 
14. Se atua na área contábil, especificamente em qual setor:  

 
  (  ) Não atuo      (  ) Gerencial         (  ) Finanças  (  ) Tributária (  ) Auditoria (  ) 

Docência 
 (  ) Recursos humanos (  ) Custos    (  ) Sistema de Informação (  ) Pública 
 

15. A disciplina Perícia Contábil desenvolvida em sala de aula, aborda as praticas 
forenses ? 
 (   )  Sim   Comente: 
 (   )  Não   Comente: 
 

16. Qual contribuição de Perícia Contábil ou de disciplina(s) similar(es) na 
formação do Contador ? 

17. Como vê o papel de Perícia Contábil ou disciplina(s) similar(es)  na formação 
do Perito Contábil? 
 

18. O  conteúdo de Perícia Contábil ou de disciplina(s) similar(es) é:  
                           (   ) ótima   (   ) suficiente   (   ) insuficiente 
 

19. A carga horária da disciplina em sua opinião é: 
  (   ) ótima            Comente: 
  (   ) suficiente      Comente: 
  (   ) insuficiente   Comente: 
 

20. A formação em Perícia Contábil ofereceu atividades práticas (estudo de casos, 
análise de processos e outras ) a partir do conteúdo desenvolvido ? 
 (   ) Não   Comente                             
 (   ) Sim   Quais? 

 
21. Você  considera que o egresso está preparado(a) para atuar na área pericial?  
                  (   ) Sim. Por quê?                             (   ) Não. Por quê? 
 
22. O que você mudaria no curso para aperfeiçoar a formação do Contador na 

área de Perícia Contábil? (Poderá assinalar mais de uma opção): 
 (    ) Aumento da carga horária  
(    ) Ampliação  do conteúdo  
(    ) Mudanças na metodologia de ensino  
(    ) Aumento ou inclusão de atividades práticas   
(    ) Conhecimento sobre o campo de atuação no mercado de trabalho  
(    ) Outros  
(    ) Nada a alterar. 
 
 

 Obrigado pela sua atenção. 
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APÊNDICE   H – QUESTÕES  ABERTAS 
 IES 1 
 
Questão 12 
 
Qual a contribuição de Perícia Contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Contador  ?    
 
 

S1 Contribuir para o conhecimento. 
 

S2 O Perito Contador deve ser profundo conhecedor das normas e boas práticas 
contábeis. 

S3 Desconheço. 
 

S4 Acho importante porque ficamos mais críticos e detalhistas na hora de 
analisar as demonstrações contábeis e os índices. 
 

S5 Responsabilidade com dados minusiosos. 
 

S6 Não respondeu. 
 

S7 Muito importante. 
 

S8 Desconheço. 
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APÊNDICE  I 

IES 1 
 
Questão 13 
 

Como vê o papel de perícia contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Perito Contábil ? 
 

S1 Essencial 
 
 

S2 Deveria haver maior carga horária para melhorar a abrangência da 
disciplina. 
 

S3 Desconheço 
 

S4 Acho super importante porque ficamos mais críticos e idealistas na 
hora de analisar as demonstrações contábeis e os índices. 
 

S5 Não respondeu 
 

S6 Não respondeu 
 

S7 Muito importante 
 

S8 Desconheço 
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APÊNDICE  J 

IES 2 
 
Questão 12 
 
Qual a contribuição de Perícia Contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Contador  ?    
 
 

S1 As normas e procedimentos de conduta 
 

S2 Não respondeu 
 

S3 É uma forma de situar o aluno sob o campo de atuação e trabalho 
presente nos dias de hoje. 
 

S4 Não respondeu. 
 

S5 Importantíssima, pois o contador atual tem que ser cada vez mais 
especialista em sua área de atuação. 
 

S6 É importante para que o futuro contador tenha uma base do que é 
perícia contábil 
 

S7 Fundamental 
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APÊNDICE  K 

IES 2 
 
Questão 13 
 

Como vê o papel de perícia contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Perito Contábil ? 
 
 

 
S1 

De extrema importância, pois é o momento que o profissional passa a 
entender mais da profissão. 
 

 
S2 

Essencial. 
 

 
S3 

Fundamental, base de conhecimento. 
 

 
S4 

Não respondeu. 
 

 
S5 

Essencial, o Perito Contábil deve ser plenamente conhecedor de sua 
área de atuação e profissão. 
 

 
S6 

Vejo a perícia contábil como uma matéria fundamental para quem quer 
ser um Perito, pois permite uma ideia do que é perícia contábil. 
 

 
S7 

 
Uma área onde tem que ter muito conhecimento, responsabilidade. 
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APÊNDICE  L 

IES 4 
Questão 12 
 
Qual a contribuição de Perícia Contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Contador  ?    
 

S1 Não respondeu. 
 

S2 Não respondeu. 
 

S3 Não respondeu. 
 

S4 Uma contribuição muito importante pois evidencia perante a Justiça os 
fatos contábeis. 

S5 Não respondeu. 
 

S6 Ela concede uma intermediário entre a clareza da informação e a 
aquisição delas. 

S7 Não respondeu 
 

S8  Não respondeu 
 

S9 Um contador para se denominar perito tem que ter uma visão ampla 
de tudo que engloba a contabilidade.Tem que conhecer tudo. 

S10 Não respondeu. 
 

S11 Não respondeu. 
 

S12 Não respondeu. 
 

S13 Não respondeu. 
 

S14 Não respondeu. 
 

S15 Não respondeu. 
S16 Entender como ajuda ao crescimento e desenvolvimento ao 

profissional na área legal/direitos. 
S17 Não respondeu. 
S18 Muito importante. 

 
S19 É muito importante para saber como são analisados os casos e para 

encontrar possíveis erros ou falhas. 
S20 Conhecimento técnico e bem abrangente. 
S21 Dar uma visão do que o Perito faz. 
S22 Análise profunda dos números. Espírito crítico na contabilização. 
S23 Grande contribuição, pois temos a ideia de como é feito uma perícia 

como são elaborados os quesitos, como é importante a transparência 
das informações. 
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APÊNDICE  M 

IES 2 
 
Questão 13 
 

Como vê o papel de perícia contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Perito Contábil ? 
 
 

 
S1 

Não respondeu. 
 

 
S2 

Não respondeu. 
 

 
S3 

Não respondeu. 
 

 
S4 

Não respondeu. 
 

 
S5 

Não respondeu. 
 

 
S6 

Não respondeu. 
 

 
S7 

 
Fundamental. 
 

S8 Não respondeu. 
 

S9 Não respondeu. 
S10 Muito importante, afinal como você vai se identificar ou não por algo 

que não conhece. 
S11 Não respondeu. 
S12 Não respondeu. 
S13 Não respondeu. 
S14 Não respondeu. 
S15 Não respondeu. 
S16 Não respondeu. 
S17 Não respondeu. 
S18 De relevância, pois podemos abrir os horizontes para uma atividade 

que requer pessoas capacitadas e sempre atualizadas. 
S19 Muito importante. 
S20 É importante para termos uma noção de como é a área. 
S21 Essencial. 
S22 É um campo a mais para a atuação. 
S23 Base analítica para identificar possíveis erros. 
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APÊNDICE  N 

IES 3 
Questão 12 
 
Qual a contribuição de Perícia Contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Contador  ?    
 

S1 Para que o Contador adquira mais prática do que faz, há necessidade 
de compreender todas as áreas. 

S2 Não respondeu. 
 

S3 Não respondeu. 
 

S4 Uma contribuição muito importante pois evidencia perante a Justiça os 
fatos contábeis. 

S5 Não respondeu. 
 

S6 Ela concede uma intermediário entre a clareza da informação e a 
aquisição delas. 

S7 Não respondeu 
 

S8  Não respondeu 
 

S9 Um contador para se denominar perito tem que ter uma visão ampla 
de tudo que engloba a contabilidade.Tem que conhecer tudo. 

S10 Não respondeu. 
 

S11 Não respondeu. 
 

S12 Não respondeu. 
 

S13 Não respondeu. 
 

S14 Não respondeu. 
 

S15 Não respondeu. 
S16 Entender como ajuda ao crescimento e desenvolvimento ao 

profissional na área legal/direitos. 
S17 Não respondeu. 
S18 Muito importante. 

 
S19 É muito importante para saber como são analisados os casos e para 

encontrar possíveis erros ou falhas. 
S20 Conhecimento técnico e bem abrangente. 
S21 Dar uma visão do que o Perito faz. 
S22 Análise profunda dos números. Espírito crítico na contabilização. 
S23 Grande contribuição, pois temos a ideia de como é feito uma perícia 

como são elaborados os quesitos, como é importante a transparência 
das informações. 



110 
 

 

APÊNDICE  O 

IES 3 
 
Questão 13 
 

Como vê o papel de perícia contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Perito Contábil ? 
 
 

 
S1 

Não respondeu. 
 

 
S2 

Não respondeu. 
 

 
S3 

Não respondeu. 
 

 
S4 

Não respondeu. 
 

 
S5 

Não respondeu. 
 

 
S6 

Não respondeu. 
 

 
S7 

 
Fundamental. 
 

S8 Não respondeu. 
 

S9 Não respondeu. 
S10 Muito importante,  
S11 Não respondeu. 
S12 Não respondeu. 
S13 Não respondeu. 
S14 Não respondeu. 
S15 Não respondeu. 
S16 Não respondeu. 
S17 Não respondeu. 
S18 De relevância, pois podemos abrir os horizontes para uma atividade 

que requer pessoas capacitadas e sempre atualizadas. 
S19 Muito importante. 
S20 É importante para termos uma noção de como é a área. 
S21 Essencial. 
S22 É um campo a mais para a atuação. 
S23 Base analítica para identificar possíveis erros. 
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APÊNDICE  P 

IES 4 
Questão 12 
 
Qual a contribuição de Perícia Contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Contador  ?    
 

S1 Não respondeu. 
 

S2 Não respondeu. 
 

S3 Não respondeu. 
 

S4 Uma contribuição muito importante pois evidencia perante a Justiça os 
fatos contábeis. 

S5 Não respondeu. 
 

S6 Ela concede uma intermediário entre a clareza da informação e a 
aquisição delas. 

S7 Não respondeu 
 

S8  Não respondeu 
 

S9 Um contador para se denominar perito tem que ter uma visão ampla 
de tudo que engloba a contabilidade.Tem que conhecer tudo. 

S10 Não respondeu. 
 

S11 Não respondeu. 
 

S12 Não respondeu. 
 

S13 Não respondeu. 
 

S14 Não respondeu. 
 

S15 Não respondeu. 
S16 Entender como ajuda ao crescimento e desenvolvimento ao 

profissional na área legal/direitos. 
S17 Não respondeu. 
S18 Muito importante. 

 
S19 É muito importante para saber como são analisados os casos e para 

encontrar possíveis erros ou falhas. 
S20 Conhecimento técnico e bem abrangente. 
S21 Dar uma visão do que o Perito faz. 
S22 Análise profunda dos números. Espírito crítico na contabilização. 
S23 Grande contribuição, pois temos a ideia de como é feito uma perícia 

como são elaborados os quesitos, como é importante a transparência 
das informações. 
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APÊNDICE  Q 

IES 2 
 
Questão 13 
 

Como vê o papel de perícia contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Perito Contábil ? 
 
 

 
S1 

Não respondeu. 
 

 
S2 

Não respondeu. 
 

 
S3 

Não respondeu. 
 

 
S4 

Não respondeu. 
 

 
S5 

Não respondeu. 
 

 
S6 

Não respondeu. 
 

 
S7 

 
Fundamental. 
 

S8 Não respondeu. 
 

S9 Não respondeu. 
S10 Muito importante, afinal como você vai se identificar ou não por algo 

que não conhece. 
S11 Não respondeu. 
S12 Não respondeu. 
S13 Não respondeu. 
S14 Não respondeu. 
S15 Não respondeu. 
S16 Não respondeu. 
S17 Não respondeu. 
S18 De relevância, pois podemos abrir os horizontes para uma atividade 

que requer pessoas capacitadas e sempre atualizadas. 
S19 Muito importante. 
S20 É importante para termos uma noção de como é a área. 
S21 Essencial. 
S22 É um campo a mais para a atuação. 
S23 Base analítica para identificar possíveis erros. 
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APÊNDICE  R 

IES 5 
 
Questão 12 
 
Qual a contribuição de Perícia Contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Contador  ?    
 

S1 A Perícia agrega valor a atividade do Contador, pois o diferenciamos 
dos demais ao tocante a execução e a obrigatoriedade de formação. 
 

S2 Muito importante pra base de atuação na contabilidade e para 
conhecimento, caso o aluno queira trabalhar na área. 
 

S3 Entender de forma melhor a importância da qualidade dos serviços 
prestados. 
 

S4 A vericidade, importância do documental, provas e se precaver. 
 

S5 Contribui para fomentar o interesse na aprendizagem contínua. 
 

S6 É muito importante pois ao longo da vida teremos que lidar com estes 
profissionais ou até se tornar um. 

S7 São de suma importância, pois agrega um conhecimento específico e 
mais aprofundado sobre o tema, sendo ele importantíssimo. 

S8  É uma das opções de carreira contábil, área essa muito importante. 
S9 A disciplina Perícia Contábil proporciona ao estudante a oportunidade 

de conhecer na teoria, sobre prática de perícia, prova. 
S10 A perícia contábil como disciplina contribui com o direcionamento na 

forma da condução do trabalho do contador, e também para o 
contador possa entender um pouco sobre um processo jurídico e qual 
a função de um perito contador. 

S11 É necessário para que os alunos que queiram trabalhar na área 
tenham noção das exigências da área e saibam como funciona o 
trabalho. 

S12 Importante. Aprimora conceitos contábeis no que tange os aspectos da 
disciplina. 

S13 Abre uma oportunidade de conhecimento que é rara no mercado de 
trabalho. Além disso, temos a oportunidade de carreira diferenciada do 
que já existe. 

S14 Conhecimento e reconhecimento de fraudes e processo de perícia. 
S15 É muito importante por aumentar o leque de conhecimentos. 
S16 De extrema importância, pois traz conhecimentos cruciais para o 

contador. 
S17 Grande contribuição com relação ao aspectos de análise de 

informação o que leva o profissional a buscar sempre maiores 
conhecimentos sobre determinados assuntos. 

S18 Conhecer  atuação do Perito Contador. 
S19 Muito grande, pois trata-se de uma área de grande oportunidade e 
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com poucos profissionais bons  e atuantes. 
 

S20 
A perícia me proporcionou o conhecimento de como funciona um 
laudo de perícia, e como a área é interessante e importante. 

S21 Muito elevado. A área me atrai, pois entendo o fator de contribuição 
social que ela carrega, análise detalhada dos fatos. 

S22 Importante, no entanto acho que deveria ter aulas práticas 
S23 Não respondeu. 

 
S24 Agregando conhecimentos 

 
S25 Contribui com uma visão geral, de termos e pontos que são 

observados pela profissão 
 

S26 Útil para abrir novos leques na profissão 
 

S27 Contribui de maneira positiva por ser uma matéria não muito 
conhecida em relação as outras áreas da contabilidade 

S28 Muito importante para conhecimento de um contador pois auxilia na 
atuação do profissional. 
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APÊNDICE  S 

IES 5 
 
Questão 13 
 

Como vê o papel de perícia contábil ou disciplina similar(es) na formação do 
Perito Contábil ? 
 
 

 
S1 

Muito importante. 
 

 
S2 

Fundamental. 
 

 
S3 

É preciso que exista esta disciplina a fim de formar contadores com 
capacidade de um ingresso rápido no mercado de peritos. 
 

 
S4 

Abre a visão, dá uma base fundamental para atuação, e propriedade 
dos assuntos para o entendimento do que realmente esta fazendo, 
sendo impessoal e responsável pelo que relata. 
 

 
S5 

Extremamente importante. 
 

 
S6 

Fundamental, é a base para que o Perito necessita. 
 

 
S7 

Vejo como um especialista, capaz de desvendar novas vertentes no 
âmbito profissional, essa matéria é interessante. 
 

S8 É muito bom, pois a matéria  da base para se especializar na área de 
perícia, as situações mais difíceis aprenderá na prática. 
 

S9 O papel de Perícia Contábil é importante para o estudante conhecer 
teoria do profissional perito. 
 

S10 Muito importante, porém acho que deveria ser dado um enfoque maior 
ampliando seu carga horária para que assim possa tomar maior 
conhecimento sobre a área e possivelmente despertar o interesse de 
atuar na área. 

S11 Extremamente necessário. 
S12 Importante para seguir a carreira de perito contábil é fundamental o 

estudo aprofundado da disciplina. 
S13 É importante na formação do contador, porém devido a complexidade 

da matéria o conteúdo e carga horária é insuficiente. 
S14 Como um complemento para o currículo e o conhecimento de uma 

possível área de atuação. 
S15 Muito importante pois dá grande base de conhecimentos. 
S16 Indispensável, pois para ser um Perito é necessário o conhecimento. 
S17 A perícia contábil traz uma diferente perspectiva de atuação 

profissional. 
S18 Conhecer as leis. 
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S19 Trata-se de uma disciplina extremamente promissora com conteúdo 
interessante e poucos profissionais atuantes. 

S20 É de extrema importância, porque essa disciplina é a base teórica e 
ética do perito contador 

S21 Importante, pelo fator detalhista, abrangente e especial (de 
especialidade) que ele proporciona. 

S22 Muito importante. 
S23 Importante. 
S24 Não respondeu. 
S25 De extrema importância, pois serve de base para o futuro profissional. 
S26 Crucial, porém a formação por si só não basta. 
S27 Extremamente importante para o perito ter uma base. 
S28 Importante pois instrui no conhecimento e aprendizado. 
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APÊNDICE T 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Questionário 

Título da Pesquisa: Análise da disciplina Pderícia Contábil, em cursos de 
Ciências Contábeis em Instituições de Educação Superior (IES) em Santos. 

 

Instrumento de Pesquisa: Aplicação de Questionário 

Nome do(s) Pesquisador (s): Antonio Alvares Monteiro 

 

Você está sendo convidado (a) a  participar desta pesquisa. Ao integrar este 
estudo estará permitindo a utilização dos dados aqui fornecidos. Você tem 
liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando 
em qualeur fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal. 

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais, 
você não precisará se identificar. Somente o (a) pesquisador(a) terá acdesso 
ás suas informações e, após o registro destas, o documento será destruído. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 
manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

 

___________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

____________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante da Pesquisa 

 

                         Santos, _____ de _________de ______. 
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APÊNDICE U 

Quadro 20- Caracterização dos sujeitos da pesquisa - Alunos 
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APÊNDICE V – Análise das Questões abertas 

Questão 12 Como vê o papel de pericia contábil ou disciplina similiar na 
formação do Perito Contador? 

 

 PRINCIPAIS MOTIVOS                                                                   ALUNOS                                                                               

 

Nº 

 

RELACIONADO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

· Útil para abrir novos leques na profissão; 

· O Perito Contador deve ser profundo conhecedor das normas e boas práticas 
contábeis; 

· Entender como ajuda ao crescimento e desenvolvimento ao profissional na 
área legal;                                                                                                                                                                                         

· Conhecer a atuação do Perito; 

· São de suma importância, pois agrega conhecimento específico; 

· Conhecimento técnico e bem abrangente; 

· Possibilita uma visão ampla da contabilidade. 

 

 

28 

 

RELACIONADO COM O DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

· Grande contribuição com relação aos aspectos de análise de informação; 

· Agrega conhecimento; 

· Contribui de maneira positiva por ser uma matéria não muito conhecida; 

· Importante para atuação na contabilidade e para conhecimento; 

· Fundamental como base de conhecimento. 
 

 

 

      12 

 

 

RELACIONADO A PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE 

· É uma contribuição para a formação do contador e na sociedade em geral; 

· Aprimora nossos procedimentos de conduta; 

· É importante pois ao longo da vida teremos que lidar com estes profissionais; 

· Entendo o fator de contribuição social que ela carrega. 
 

 

 

 

     08 
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Questão 13.  Qual a contribuição de Perícia Contábil ou disciplina (s) similar(s) 
na formação do Contador? 

 

           PRINCIPAIS MOTIVOS                                                        ALUNOS                                       

 

 

Nº 

 

RELACIONADO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

· Indica e possibilita conhecimento na área jurídica de um Contador; 

· Temos idéia  de como é uma perícia como são elaborados quesitos 
preparados por Contador;                                                                                                     

· A perícia agrega valor a atividade do Contador; 
 

 

 

      20 

 

RELACIONADO COM O CONHECIMENTO GERAL 

· Análise profunda de números 

· Permitem o descobrimento de erros contábeis; 

· Contribui para o conhecimento geral do Contador; 

· Abrange uma área de relevância da contabilidade; 

· Amplia a atuação no mercado. 
 

 

 

16 

 

 

RELACIONADO COM QUALIDADES PESSOAIS 

· Contribui para fomentar o interesse na aprendizagem; 

· Desenvolve senso critico; 

· Conhece procedimentos com as partes do processo; 

· Instinto de desconfiança 
 

 

 

 

     14 
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ANEXO A  

Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004. 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004  (*)   (**) 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Cursode Graduação em Ciências Contábeis, 
bacharelado, e dáoutras providências. 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, nouso de 
suas atribuições, conferidas pelo art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei 4.024, de 20 dedezembro de 

1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e tendoem vista as 
diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres CNE/CES 776, de 3/12/97,CNE/CES 583, de 
4/4/2001, CNE/CES 67, de 11/3/2003, bem como o Parecer CNE/CES 289,de 6/11/2003, 
alterado pelo Parecer CNE/CES 269, de 16/09/2004, todos homologados peloMinistro da 
Educação, resolve:  

 

Art. 1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 
degraduação em Ciências Contábeis, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições 
deEducação Superior.  

Art.   2º   As   Instituições   de   Educação   Superior   deverão   estabelecer   a   
organizaçãocurricular para cursos de Ciências Contábeis por meio de Projeto Pedagógico, com 
descriçãodos seguintes aspectos: 

I  -   perfil   profissional   esperado   para  o   formando,   em   termos   de   competências  
ehabilidades; 

II – componentes curriculares integrantes;  

III - sistemas de avaliação do estudante e do curso; 

IV - estágio curricular supervisionado; 

V - atividades complementares; 

VI –  monografia,  projeto de  iniciação científica ou  projeto  de atividade –  como 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – como componente opcional da instituição; 

VII - regime acadêmico de oferta; 

VIII - outros aspectos que tornem consistente o referido Projeto.  

§ 1º O Projeto Pedagógico, além da clara concepção do curso de graduação em 

Ciências   Contábeis,   com   suas   peculiaridades,   seu   currículo   pleno   e   
operacionalização, 

abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

I  -   objetivos   gerais,   contextualizados   em   relação   às   suas   inserções   institucional, 

política, geográfica e social; 
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II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e para integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

(*)  Resolução CNE/CES 10/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de dezembro de 2004, 
Seção 1, p. 15 

(**)  RETIFICAÇÃO Resolução CNE/CES 10/2004. Diário Oficial da União, Brasília, de 11 de 
março de 2005, 

Seção 1, p. 9: Na RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004, publicada no 
Diário Oficial 

da União de 28/12/2004, Seção 1, página 15, “onde se lê: “Art. 3º O curso de graduação em 
Ciências Contábeis 

deve ensejar condições para que o futuro CONTABILISTA”, leia-se: “Art. 3º O curso de 
graduação em Ciências 

Contábeis deve ensejar condições para que o futuro CONTADOR”.V - modos de integração 
entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;  

VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino ecomo 
instrumento para a iniciação científica; 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 
diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

X - concepção e composição das atividades complementares; 

XI - inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso (TCC).  

§ 2º Projetos Pedagógicos para cursos de graduação em Ciências Contábeis poderãoadmitir 
Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da Contabilidade, para melhor atender às 
demandas institucionais e sociais.  

§ 3º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no Projeto 
Pedagógico do curso, a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, nas respectivas Linhas 
de   Formação   e   modalidades,   de   acordo   com   as   efetivas   demandas   do   
desempenho profissional. 

Art. 3º O curso de graduação em Ciências Contábeis deve ensejar condições para que ofuturo 
contabilista seja capacitado a: 

I - compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, emâmbito 
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   deinformações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena 
utilização de inovaçõestecnológicas; 

III   -   revelar   capacidade   crítico-analítica   de   avaliação,   quanto   às   
implicaçõesorganizacionais com o advento da tecnologia da informação.  

Art.  4º   O  curso  de  graduação  em  Ciências  Contábeis  deve  possibilitar  
formaçãoprofissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:  

I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 
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Atuariais;  

II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;  

III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 

eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;  

IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;  

V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à 
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão;  

VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, 
incluindo   noções   de   atividades   atuariais   e   de   quantificações   de   informações   
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos 
administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus 
encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão 
perante à ociedade,gerando também informações para a tomada de decisão, organização de 
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; VII - desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de informação contábil e de controlegerencial, revelando capacidade crítico 
analítica para avaliar as implicações organizacionaisom a tecnologia da informação;  

VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritasatravés   da   legislação   específica,   revelando   domínios   adequados   aos   
diferentes   modelosorganizacionais.  

Art. 5º Os cursos de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, deverão contemplar, em   
seus   projetos   pedagógicos   e   em   sua   organização   curricular,   conteúdos   que   
revelem conhecimento   do   cenário   econômico   e   financeiro,   nacional   e   internacional,   
de   forma   a proporcionar   a   harmonização   das   normas   e   padrões   internacionais   de   
contabilidade,   emconformidade   com   a   formação   exigida   pela   Organização   Mundial   
do   Comércio   e   pelaspeculiaridades das organizações governamentais, observado o perfil 
definido para o formando eque atendam aos seguintes campos interligados de formação:  

I   -   conteúdos   de   Formação   Básica:   estudos   relacionados   com   outras   áreas   
doconhecimento,   sobretudo   Administração,   Economia,   Direito,   Métodos   
Quantitativos,Matemática e Estatística; 

II - conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias 
daContabilidade, incluindo as noções das atividades atuariais e de quantificações de 
informaçõesfinanceiras,   patrimoniais,   governamentais   e   não-governamentais,   de   
auditorias,   perícias,arbitragens e controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor 
público e privado;  

III  -   conteúdos   de   Formação   Teórico-Prática:   Estágio   Curricular   
Supervisionado,Atividades   Complementares,   Estudos   Independentes,   Conteúdos   
Optativos,   Prática   em Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados para 
Contabilidade.  

Art.   6º   A   organização   curricular  do   curso   de   graduação  em   Ciências   
Contábeisestabelecerá,  expressamente,   as   condições  para   a   sua   efetiva   conclusão   e   
integralizaçãocurricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as Instituições 
de EnsinoSuperior adotarem: regime seriado anual; regime seriado semestral; sistema de 
créditos commatrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-
requisitos, atendidoo disposto nesta Resolução.  

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionadopara   a   
consolidação   dos   desempenhos   profissionais   desejados,   inerentes   ao   perfil   
doformando, devendo cada instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, aprovar 
ocorrespondente regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização.  
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§ 1º  O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição deensino, 
mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes aos 
diferentes   pensamentos   das   Ciências   Contábeis   e   desde   que   sejam   estruturados   e 
operacionalizados de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo conselho 
superioracadêmico competente, na instituição.  

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo comos 
resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que os responsáveis 
peloestágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de 
qualidade,os domínios indispensáveis ao exercício da profissão.  

§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do curso de graduação em CiênciasContábeis 
o Estágio Supervisionado de que trata este artigo, deverá emitir regulamentação própria,   
aprovada   pelo   seu   Conselho   Superior   Acadêmico,   contendo,   
obrigatoriamente,critérios, procedimentos  e   mecanismos  de   avaliação, observado  o  
disposto  no  parágrafo precedente.  

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 
aluno,inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos e 
atividadesindependentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 
relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.   

Parágrafo único. As Atividades Complementares devem constituir-se de 
componentescurriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, 
sem que seconfundam com estágio curricular supervisionado.  

Art.   9º   O  Trabalho   de   Conclusão  de   Curso  (TCC)   é   um   componente   
curricularopcional   da   instituição   que,   se   o   adotar,   poderá   ser   desenvolvido   nas   
modalidades   de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados 
em áreasteórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o curso.  

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir Trabalho de Conclusão de Curso -TCC, nas 
modalidades referidas no caput deste artigo, deverá emitir regulamentação própria,aprovada   
pelo   seu   Conselho   Superior   Acadêmico,   contendo,   obrigatoriamente,   critérios, 
procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas à 
suaelaboração.  

Art.10. A duração e a carga horária dos cursos de graduação, bacharelados, 
serãoestabelecidas em Resolução da Câmara de Educação Superior. 

Art.11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser implantadas pelas 
Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de dois anos, aos 
alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais aos demais alunos do período ou ano subseqüente à publicação desta. 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Resolução CNE/CES nº 6, de 10 de março de 2004, e demais disposições em contrário. 

Edson de Oliveira Nunes 

Presidente da Câmara de Educação Superior 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CAMARA DE EDUCAÇÃO SUPEIOR 

RETIFICAÇÃO ( ** ) 

Na RESOLUÇÃO CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004, publicada no Diário 
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Oficial da União de 28/12/2004, Seção 1, página 15, “onde se lê: “Art. 3º O curso degraduação   
em   Ciências   Contábeis   deve   ensejar   condições   para   que   o   futuroCONTABILISTA”, 
leia-se: “Art. 3º O curso de graduação em Ciências Contábeis deve ensejarcondições para que 
o futuro CONTADOR”. 


