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RESUMO 

 

As Entidades necessitam de Contadores qualificados para gerar informações e dar 
suporte aos usuários nas tomadas de decisões. Portanto, essa pesquisa teve como 
objetivo realizar um estudo comparativo das matrizes curriculares das 5 (cinco) 
Instituições de Ensino Superior privadas do estado de São Paulo que mais aprovaram 
no exame de suficiência no ano de 2017. Para realização foi utilizada pesquisa 
exploratória e qualitativa, demonstrando as suas similaridades e diferenças. Os 
resultados demonstraram que as IESs selecionadas, aplicam em seus conteúdos do 
curso de ciências contábeis, carga horária acima de 3000 horas aulas, superior a 
obrigatoriedade do Ministério da Educação e Cultura - MEC, com variações entre 8% 
e 47%. Outro resultado relevante, foi que 4 (quatro) das 5 (cinco) IESs analisadas 
investem entre 13% e 48% acima da matriz curricular ajustada do CFC, no grupo - 
conteúdo de formação básica, dando uma base sólida para a formação inicial do 
estudante na vida acadêmica, tendo como resultado, maior facilidade de entendimento 
nas demais disciplinas. Além disso, todas as IESs desse estudo investem em 
conteúdos diferenciais como: sociologia, psicologia entre outros. Por último, foi 
observado que a matriz curricular ajustada proposta pelo CFC, aprova mais de 50% 
(cinquenta por cento) dos candidatos que prestam o exame de suficiência. Espera-se, 
que esse modelo apresentado, possa tornar um benchmarking, melhorando o ensino 
da contabilidade em todo o país. 
 

Palavras-chaves: Exame de Suficiência; Matriz Curricular, Curso de Ciências 
Contábeis; Ensino da Contabilidade



 
 

ABSTRACT 

 

The Entities need Accountants qualified to generate information and to give support 
for users in the decisions-making. Therefore, this research aimed to conduct a 
comparative study of curricular matrices of the five (5) Private Higher Education 
Institutions of the State of São Paulo, which most approved the sufficiency exam in 
2017. For the accomplishment, exploratory and qualitative research was used, 
demonstrating its similarities and differences. The results demonstrated that the 
selected HEIs apply in their contents of the course of accounting sciences, an hourly 
load above 3000 hours of classes, higher than the requirement of the Ministry of 
Education and Culture (MEC), varying between 8% and 47%. Another relevant result, 
it was that four (4) of five (5) HEIs analyzed investing between 13% and 48% above 
the curriculum matrix adjusted by CFC, in the group – basic formation content, giving 
a solid base for the student initial formation in the academic life, resulting in greater 
ease of understanding in the other disciplines. Besides that, all the HEIs of this study 
investing in differential contents as: sociology, psychology among others. Finally, it was 
observed the adjusted curriculum matrix proposed by the CFC, approve more than 
50% (fifty percent) of the candidates that take the sufficiency exam. It is hoped that this 
model presented can become a benchmarking, improving the teaching of accounting 
throughout the country. 
 

Key-words: Sufficiency Exam; Curriculum Matrix, Accounting Science Course; 
Accounting Education.
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Entidades necessitam de profissionais na área contábil capacitados para 

atender as demandas. Esses profissionais são responsáveis em gerar informações 

para dar suporte nas tomadas de decisões, uma vez que executam os trabalhos de 

contabilidade, como: mensuração, registro, evidenciação, gestão ou análise das 

demonstrações contábeis. Nesse contexto, esse profissional precisa estar 

atualizado em vários aspectos, sejam eles: na legislação societária, na legislação 

fiscal, na legislação trabalhista, na legislação tributária, e, ainda, nos seus 

respectivos procedimentos de contabilização que a lei exige, dependendo da sua 

área específica de atuação. 

Para uma boa formação e contribuição desse profissional para a sociedade: 

 

... cabe às instituições de ensino superior a tarefa não só de transmitir-
lhes conhecimentos básicos e consistentes, mas também de prepará-los 
para serem seres reflexivos, questionadores, aptos a perceberem 
correções e mudanças de rumos e tendências e a buscarem 
aprimoramento e atualização de suas competências. (VEIGA, 2002, p. 1). 
 

De acordo com Marion, apud Passos e Martins (2006, p. 68), ocorre que 

algumas Instituições de Ensino Superior (IES) não o fazem de forma adequada: 

“Há escolas que nem sequer sabem qual o perfil regional desejado do egresso de 

Ciências Contábeis [...] ‘copiam’ de outras faculdades algumas disciplinas com o 

objetivo de completar a grade curricular”. 

E o desenvolvimento social de um país é alicerçado pela educação, Silva e 

Rosa (2016, p. 95) afirmam: “... é por meio dela que um indivíduo aprimora seu 

intelecto, sua sabedoria, seu conhecimento de mundo.” 

Em virtude desses diversos entendimentos e conhecimento e constantes 

atualizações na área contábil, esta pesquisa procura abordar os conteúdos 

ministrados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) no estado de São Paulo, a 

fim de investigar a formação dos bacharéis em Ciências Contábeis, que com essa 

gama de informação, foram testados, por meio do exame de suficiência, aplicado 

pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no período do ano de 2017, 

especificamente nos dois exames daquele ano. 
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Há que destacar que o mundo globalizado passa por constantes mudanças, 

ocasionando inúmeras modificações e atualizações em todas as áreas, inclusive 

na contabilidade e o seu desenvolvimento em gerar informação, passa pela 

educação. “A sociedade concentra sua atenção no novo recurso – a informação e 

a contabilidade, por excelência, é a ciência da informação.” (Marion, apud 

Cavalcante. 2009, p. 52).  

Dessa forma, a Contabilidade necessita de uma linguagem global, ou seja, 

que atenda a maioria dos países, para suprir a esses mercados. Um exemplo, é o 

caso do Brasil, que continua o processo de harmonização internacional, com 

linguagem e procedimentos de contabilidade, obrigando as empresas passarem 

por diversas alterações regulatórias, para buscar uma leitura compreensível ao 

mundo dos negócios globais. 

As transformações legais apresentadas, iniciaram-se com a Lei nº 

11.638/2007 (BRASIL, 2007), sendo que, foi dado continuidade ao processo por 

meio da  Lei nº  11.941/2009 (BRASIL, 2009) e  suas alterações posteriores que 

modificaram a Lei  nº 6.404/1976 (BRASIL, 1976), conhecida como Lei das 

Sociedades Anônimas que é aplicada as demais sociedades. Além disso, para dar 

suporte às mudanças, há ainda, um complexo números de Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC). Esta harmonização contábil é alinhada constantemente com 

as Normas Internacionais de Contabilidade, conhecidas como a International 

Financial Reporting Standards (IFRS), que é um conjunto de pronunciamentos 

contábeis internacionais publicados e revisados pelo órgão International 

Accounting Standards Board (IASB). Em face a este alinhamento, os órgãos 

responsáveis pela contabilidade no Brasil, liderado pelo Conselho Federal do 

Contabilidade (CFC), criaram o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que 

traduz as IFRS para a contabilidade brasileira, surgindo as citadas Normas 

Brasileiras de Contabilidade (NBCs), conforme a Resolução CFC Nº 1.328/11, 

dando dessa forma, continuidade a harmonização contábil, que é uma adequação 

em procedimentos e conciliação de práticas contábeis.  

De outro lado, esse processo está vinculado ao avanço da internet e dos 

sistemas de informação, haja vista que o governo brasileiro vem implantando, 

gradativamente os sistemas digitais, chamado de Sistema Público de Escrituração 



18 
 

Digital (SPED), que remete a uma contabilidade digital, sem uso de papel, sendo 

uma forma de buscar um melhor controle, agilidade, objetividade e transparência 

nas informações, facilitando a comunicação entre os órgãos arrecadadores e 

fiscalizadores, sejam federal, estadual ou municipal, gerando benefícios e melhores 

informações para todos os usuários envolvidos nessa cadeia comunicativa. De 

posse dessa contextualização e com todas essas mudanças apresentadas, a figura 

do profissional de contabilidade é impactada pelos novos procedimentos, novas 

ferramentas tecnológicas, novas práticas contábeis e uma necessidade de um 

melhor desenvolvimento e formação na educação superior contábil, apta para 

atender de forma adequada, harmoniosa e alinhada com mundo dos negócios.  

É importante destacar que, essas mudanças legais e normativas no Brasil 

vêm ocorrendo em um período muito curto, já que se iniciaram após a publicação 

da Lei nº 11.638/2007 (BRASIL, 2007). Os profissionais de contabilidade 

necessitam compreender rapidamente e saber atuar neste novo ambiente 

compreensível, tecnológico e globalizado, além de continuarem serem avaliados 

por outros instrumentos. 

Desde 2004, existe o exame que é aplicado a todos cursos superiores, 

denominado: ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é um 

exame obrigatório e indispensável para a emissão do histórico escolar, de 

competência do Ministério da Educação (MEC), criado pela Lei nº 10.861, de 14 de 

abril de 2004 (BRASIL, 2004) e vem sendo aplicado em intervalos de três anos para 

cada área do conhecimento, inclusive nos cursos de bacharelados de ciências 

contábeis. Ele possui o objetivo de avaliar: “o rendimento dos alunos dos cursos de 

graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos 

dos cursos em que estão matriculados.” (MEC, 2018). Por outro lado, 

CAVALCANTE et al. (2011, p. 43) complementa: “O ENADE tem por objetivo aferir 

o rendimento curricular dos alunos de graduação, suas habilidades e 

competências.” 

Além do ENADE e com este novo cenário apresentado, surgem, também 

novas formas de avaliar esses profissionais, por serem responsáveis pelo 

entendimento desse sistema, destacando-se testes como: o Cadastro Nacional de 

Auditores Independentes (CNAI), Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC), 
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Exame de Suficiência do CFC e diversas outras certificações nacionais e 

internacionais. 

O CNAI - Cadastro Nacional de Auditores Independentes é de competência 

do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), foi instituído por meio da Resolução 

CFC nº. 1.495, de 20 de novembro de 2015 e tem como objetivo: cadastrar todos 

os profissionais aprovados no exame de qualificação técnica que atuam no 

mercado de Auditoria Independente, facilitando uma melhor fiscalização e 

transparência no exercício profissional. (CFC, 2018).  

O CNPC - Cadastro Nacional de Peritos Contábeis consiste em outro teste, 

que foi criado recentemente, também, pelo CFC, por meio da Resolução CFC nº 

1.502, de 19 de fevereiro de 2016, alterada pela Resolução CFC nº 1.513, de 26 

de outubro de 2016, tornando-se obrigatório a sua qualificação por meio de exame 

específico, desde janeiro de 2018. O objetivo principal dessa aprovação é oferecer 

ao judiciário e a sociedade em geral a relação dos profissionais qualificados para 

atuarem como peritos contábeis. (CFC, 2018).  

Outro exame a destacar é foco exclusivo deste trabalho, consiste no Exame 

de Suficiência do CFC que havia sido introduzido em 1999, pela Resolução CFC nº 

853/99, vigorando até 2005, quando foi extinta por medida judicial (GONZALES, 

RICARDINO FILHO, 2017), com a alegação que não havia nenhuma lei obrigando 

a fazer tal exame. 

Em 2010, com a publicação da Lei nº 12.249 (BRASIL, 2010), que deu novas 

atribuições ao CFC - Conselho Federal de Contabilidade, fez ressurgir o exame de 

suficiência, que o instituiu novamente, mudando a forma de se tornar contador, 

obrigando o bacharel em ciências contábeis a ser aprovado nesse exame, para ter 

o direito ao registro como contador junto ao CRC – Conselho Regional de 

Contabilidade do seu estado. Este fato, trouxe um fortalecimento da profissão 

contábil no país, principalmente pelo crescimento da participação brasileira nos 

mercados internacionais e pela evolução tecnológica da informação. Há, ainda, que 

se destacar que a profissão de contador é a segunda categoria profissional a ser 

regulamentada por meio de exame, já que a primeira foi a OAB – Ordem dos 

Advogados do Brasil em 1996. (Girotto, 2010).  

http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_1495.doc
http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_1495.doc
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No ano seguinte, o CFC, iniciou a aplicação do exame de suficiência, 

determinando 2 (duas) edições por ano. Esse exame que se reiniciou em 2011 e 

exerce função relevante para a sociedade, demonstrando um papel avaliativo e de 

medição de competência na formação do bacharel em Ciências Contábeis. 

Desta forma, os possíveis futuros contadores, precisam se formar em 

bacharel em ciências contábeis, já estruturado dentro desse novo perfil, inclusive, 

para que possam ser aprovados no exame de suficiência e, terem o direito da 

obtenção do registro junto aos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRC) e 

poder atuar como contador em qualquer esfera da sociedade. Com o retorno da 

aplicação do exame de suficiência, em 2011, por força de lei, a partir dos 2 (dois) 

exames do ano de 2017, o CFC – Conselho Federal de Contabilidade efetuou a 

divulgação do resultado de aproveitamento das IES - Instituições de Ensino 

Superior em relação aos seus discentes, dessa forma, esse projeto de pesquisa 

fará um estudo exploratório qualitativo e comparativo com as 5 (cinco) IES que mais 

tiveram efetividade na aprovação dos alunos no exame de suficiência, utilizando 

exatamente os 2 (dois) exames aplicados naquele ano pelo Conselho Federal de 

Contabilidade. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

Conforme exposto inicialmente, os contadores precisam de dados, de 

informações e de conhecimento para dar subsídios para tomada de decisão. Essa 

necessidade é para hoje, buscando atender e saber o seu reflexo no futuro. Os 

gestores ou tomadores de decisão precisam de dados e informações fidedignas, 

transparentes e objetivas para atingir a missão de maximizar os seus melhores 

resultados econômicos e financeiros. 

Para atingir esses objetivos, esses gestores e suas empresas, buscam 

profissionais capacitados que possam dar ferramentas e informações para o 

suporte necessário às suas decisões. Logo, esses profissionais que trabalham para 

auxiliar nessas decisões relevantes, tem papel fundamental na prosperidade no 

mundo dos negócios. Esses profissionais, geradores de informações para tomada 

de decisão são os contadores. Assim, o contador precisa conhecer que a 
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contabilidade pertence à área de ciências sociais aplicadas. Este profissional para 

ter graduação em ciências contábeis precisa cursar no mínimo 4 (quatro) em 

instituições de ensino superior. E, ainda, por força de lei, precisa ser aprovado no 

exame de suficiência aplicado pelo Conselho Federal de Contabilidade para 

exercer a profissão. Destaca-se que: 

 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sempre preocupado em 
garantir à sociedade um profissional de qualidade, tem agido em diversas 
frentes implementando programas de fiscalização preventiva, de 
educação continuada e exames de certificação, dentre os quais o exame 
de suficiência. (BUGARIM et al, 2014, p. 60). 

 

Portanto, a contabilidade necessita de profissionais respaldados de 

conhecimentos teóricos, tecnológicos e práticos, que são em grande parte 

transferidos pelas IES – instituições de ensino superior, sendo responsáveis por 

desenvolver mecanismos de troca de conhecimentos para a formação dos 

bacharéis em Ciências Contábeis. 

Outra justificativa para estudo, é observado pelo dados consolidados na 

tabela 1, referente ao período de 2011 até 2017, com a aplicação de 14 (quatorze) 

exames, na qual participaram nesse período 477700 candidatos presentes e desse 

montante, foram aprovados 171360 candidatos, equivalente a 35,87% e foram 

reprovados 64,13%, ou seja, 306340 discentes ou bacharéis em ciências contábeis 

inapto para atuar como contador, praticamente 2/3 (dois terços) dos inscritos 

nesses sete anos. Há que levar em conta, que em virtude da limitação dos dados 

da pesquisa, podem ter candidatos que fizeram o exame mais de uma vez para ser 

aprovado e nesse período estudado, 35,87% foi o percentual da média dos 

candidatos aprovados no Brasil. 

 

Tabela 1 - Consolidação dos 14 Exames de Suficiência do CFC de 2011 a 2017 

Nº Candidatos Presentes Nº Aprovados  Aprovados Nº Reprovados Reprovados 

477700 171360 35,87% 306340 64,13% 

Dados da Pesquisa. Fonte: CFC, 2017 

 

Em colaboração a essa troca na formação do conhecimento, no ano de 2017, 

o exame de suficiência consistiu em fazer uma aferição, divulgando publicamente 
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os aprovados por IES - Instituições de Ensino Superior, dando maior transparência 

de desempenho para a sociedade, esse alerta, provavelmente deve refletir 

mudanças positivas nas instituições de ensino. 

Também, este trabalho se justifica devido ao fato que nos últimos três 

exames de suficiência (2016/02; 2017/01 e 2017/02), a aprovação com a média no 

Brasil não ultrapassou de 30% (trinta por cento), embora com uma leve tendência 

de melhoramento e crescimento positivo semestre a semestre. Todavia, algumas 

instituições de ensino superior, vem se destacando em relação a grande maioria 

das demais IES, com um alto percentual na aprovação dos seus candidatos. Em 

face ao exposto, a proposta desse projeto é fazer um estudo comparativo utilizando 

as matrizes curriculares e carga horária dessas IES, para verificar se esse é um 

dos motivos colaborativos, dessa alta performance na aprovação dos seus 

bacharéis de contabilidade neste exame.  

O estudo visa contribuir por meio desses comparativos e identificação das 

entidades de ensino superior que mais aprovam bacharéis de ciências contábeis 

no exame de suficiência aplicado pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, 

verificando qual seria as principais similaridades e diferenças que ocasionam a 

obtenção na aprovação no exame acima da média do Brasil. Os comparativos 

propostos são comparar as matrizes curriculares dos cursos de graduação, bem 

como a carga horária aplicada nessas IES em cruzamento com a matriz proposta 

pelo CFC. Dessa forma, poderá verificar as cargas de disciplinas aplicadas por 

essas entidades do ensino superior. Destaca-se que, a importância da eficiência na 

aprovação de bacharéis no exame de suficiência acaba se transformando em um 

indicador, altamente positivo, sendo: “um instrumento para impulsionar a melhoria 

da qualidade de ensino” (BUGARIM et al, 2014, p. 61). 

A título de ressalva é relevante destacar que a presente pesquisa limita-se, 

e consiste em um estudo explorativo comparativo e qualitativo entre as IES privadas 

que obtiveram melhores resultados segundo o exame de suficiência no período do 

ano de 2017, no estado de São Paulo. O estudo aborda as respectivas diferenças 

e variações das matrizes curriculares, sendo que não pretende esgotar a discussão, 

mas sim tendências de eficiência, destacando possibilidades para aplicação nas 

demais entidades de ensino superior. Portanto, o presente trabalho, pode ser 
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utilizado para benchmarking para as demais instituições de ensino que se 

propuserem a adotar ou rever sua matriz curricular para melhoria do ensino superior 

no curso de ciências contábeis, logo colabora com essa profissão de grande 

relevância para a sociedade. Observa-se que não se esgotam as análises neste 

trabalho e que também existem outras variáveis e características conforme a 

realidade de cada instituição, que não serão abordadas nesse trabalho. 

  

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Para atender ao questionamento do presente projeto de pesquisa apresenta como 

objetivo principal demonstrar os diferenciais que demonstram o grau de eficiência 

das IES no ensino superior do curso de bacharelado de ciências contábeis, que 

alcançaram os maiores índices na aprovação no exame de suficiência aplicado pelo 

CFC. O comparativo proposto visa demonstrar e identificar as matrizes curriculares 

desses cursos e a sua carga horária aplicada, fornecendo um norte para as demais 

IES buscarem um benchmarking e com isso criar soluções para uma adequação e 

melhoria no ensino de ciências contábeis, voltado para essa realidade, ajustando 

dessa forma, a sua matriz curricular, a sua carga horária, e, elevando o grau de 

conhecimento desses novos bacharéis de ciências contábeis. É possível que esta 

pesquisa, possa também contribuir para a diminuição da dispersão apresentada no 

cruzamento dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) e o exame de suficiência do CFC, que será discorrido neste 

trabalho. Logo, a problematização da pesquisa consiste em: 

- As IES que obtiveram os melhores indicadores de efetividade na aprovação 

do exame de suficiência, possuem uma estrutura curricular e carga horária que 

atende ao conteúdo programático proposto com o Conselho Federal de 

Contabilidade ou possuem outros diferenciais que dão esse destaque na 

aprovação? 
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1.3. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral consiste em realizar um estudo exploratório comparativo e 

qualitativo com as instituições de ensino superior privadas de São Paulo, melhores 

classificadas no exame de suficiência em relação a efetividade na aprovação neste 

exame, identificando a matriz curricular e a sua carga horária comparando com a 

matriz curricular proposta pelo CFC. Essa busca, procura identificar e verificar a 

qualidade diferenciada dessas IES, se existe alguma similaridade e compatibilidade 

entre elas com as diretrizes curriculares e com os conteúdos exigidos pelo exame. 

 

1.4. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos são: 

• Comparar e diferenciar os grupos de disciplinas do curso de ciências 

contábeis; 

• Comparar a estrutura curricular aplicada nessas IES; 

• Comparar a carga horária aplicada nessas IES; 

• Elaborar de estudo comparativo e analítico com as 5 (cinco) IES – 

Instituições de Ensino Superior privadas do estado de São Paulo que 

obtiveram os melhores indicadores de eficiência na aprovação do 

exame de suficiência. 

 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A dissertação foi organizada em seis partes: Introdução, Referencial Teórico, 

Metodologia, Resultados da Pesquisa, Análise e Discussão e as Considerações 

Finais. 

Na Introdução foi apresentada a contextualização do tema, contemplando os 

antecedentes do problema, a justificativa da relevância do estudo, a formulação do 

problema, os objetivos gerais e específicos e como será realizada a pesquisa. 

O Capítulo 2 contém o referencial teórico, o histórico e o desenvolvimento 

da contabilidade no Brasil, além da apresentação dos dados dos exames de 
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suficiência do CFC, das matrizes curriculares e das cargas horárias das instituições 

de ensino superior escolhidas pelo melhor desempenho por meio do 

ranqueamento. 

O Capítulo 3 apresenta a metodologia aplicada nos dados selecionados das 

5 (cinco) Instituições de Ensino Superior privadas do estado de São Paulo, de uma 

forma exploratória e qualitativa, comparando as matrizes curriculares dessas IES e 

a sua carga horária com a sugestão proposta disponível pelo CFC - Conselho 

Federal de Contabilidade. 

No Capitulo 4 e 5, a compilação e o cruzamento dos dados, efetuando a 

análise e discussão dos dados apresentados, bem como os seus resultados. 

Nas Considerações Finais, foi apresentada a síntese dos resultados, 

propostas de pesquisas futuras, além de observações sobre o tema apresentado, 

para melhorar a visão de estudos sobre o curso de ciências contábeis.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Teoricamente, quando a contabilidade se desenvolve, a humanidade cresce 

e evolui. Pode-se afirmar que essa evolução iniciou-se: “somente com a vinda de 

toda Corte para o Brasil em 1808, após ameaça da invasão napoleônica, começou 

a história do Ensino Superior no país.” Silva e Rosa (2016, p. 97). Em comemoração 

aos seus 70 anos, o CFC editou um livro sobre a história da contabilidade 

especificamente voltada para o Brasil onde afirma: “foi em 1926 que o Decreto n.º 

17.329 instituiu os cursos profissionalizantes, ou de Ensino Técnico Comercial.”  

(CFC, 2016, p. 14). Um dos cursos profissionalizantes instituídos na época era o 

de técnico contábil, que por força da Lei nº 12249/2010, que vigorou até 1º de junho 

de 2015 para o seu efetivo registro, previsto no artigo 12, parágrafo 

segundo:  “Os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional de 

Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1o de junho de 2015 têm assegurado 

o seu direito ao exercício da profissão.” Lei nº 12249/2010 (BRASIL, 2010). 

Alguns anos depois, 1931, foi emitido o Decreto nº 20.158 que culminou com 

a regulamentação da profissão de Contador e reorganizou o ensino comercial. Um 

pouco mais adiante, o Decreto nº 6.141 de 1943, estabeleceu as diferenças entre 

técnico contábil e contador em relação as bases de organização e o regime de 

atuação. (CFC, 2016). 

 Antes da regulamentação da profissão, Leite (2005, p. 67) afirma que: “em 

1902, foram criadas duas importantes instituições de ensino comercial: a Escola 

Prática de Comércio de São Paulo, que em 1907 passou a se chamar Escola de 

Comércio Álvares Penteado, e a Academia de Comércio do Rio de Janeiro”. 

 Essas escolas, Escola de Comércio Álvares Penteado, e a Academia de 

Comércio do Rio de Janeiro, conhecidas como escolas oficiais de comércio tinham 

o objetivo de ensinar contabilidade (Leite, 2005). 

 A contabilidade no Brasil foi influenciada por diversas lideranças e culturas, 

como: a Itália – berço da contabilidade, uma vez que deu origem ao método das 

Partidas Dobradas e dos Estados Unidos com a entrada de indústrias daquele país 

na década de 50, que possuía uma contabilidade voltada para a parte prática e com 

mecanismos de controles para dar um melhor atendimento aos usuários. Essa 
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visão dos norte-americanos deve-se ao fato da quebra da Bolsa de Nova York, em 

1929 e o desenvolvimento do mercado de capitais, o que exigiu novas normas 

padronizadas para a escrituração contábil, dando origem aos princípios contábeis. 

(CFC, 2016). O CFC afirma que em 1974, a influência da escola norte-americana, 

começou a tomar corpo e a fazer parte da pesquisa educacional, com o 

desenvolvimento de novas teorias e práticas contábeis, dessa forma, ela foi a base 

da publicação no Brasil da Lei nº 6.404/76. (CFC, 2016). Também é necessário 

vincular ao declínio da escola italiana e a influência norte-americana, que:  

 

... grande parte das obras científicas e teses acadêmicas da época ainda 
apresentavam características do padrão europeu, cuja influência foi 
cedendo lugar ao modelo norte-americano a partir da segunda metade do 
século XX, alcançando o seu ápice na década de 1970, quando passou a 
vigorar a Lei n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). SILVA e ROSA 
(2016, p. 98). 

 

A Lei nº 6.404/76 ficou em vigor por mais de 30 anos e as grandes mudanças 

são provocadas por crises, que deflagraram mudanças. “Quando as coisas estão 

funcionando bem há uma tendência de se acostumar com a zona de conforto, tanto 

pessoas quanto instituições”, Carvalho apud Sayed, Duarte e Kussaba (2017, 

p.258). 

Com a globalização, as empresas com filiais no Brasil, na hora de reportar 

suas demonstrações para a matriz, utilizava as práticas contábeis da sua sede, mas 

muitos desses usuários, não tinham suas necessidades atendidas pela Lei nº 

6.404/76. (SAYED, DUARTE E KUSSABA, 2017). 

Com o surgimento dessas necessidades, crises econômicas e outros fatos 

que atrapalhavam a leitura contábil no mundo, como práticas contábeis, fraudes e 

controles internos, a Lei nº 6.404/76, tornou-se inviável principalmente para a 

entrada de investidores estrangeiros para geração de informação. Sayed, Duarte e 

Kussaba, (2017, p. 259-260) citam que: 
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No cenário de convergência internacional ocorrida nos primeiros anos do 
século XXI, as crises também tiveram impacto significativo na regulação 
contábil: os escândalos da Enron e World Com., fizeram o mundo rever 
algumas práticas contábeis e de controles internos. E com o crescimento 
astronômico da presença de investidores e bancos estrangeiros, a Lei de 
1976 ficou muito defasada. 

 

Por sua vez, Sayed, Duarte e Kussaba, (2017, p. 260), ainda, 

complementam: 

 

Como entender práticas contábeis distintas em países diferentes quando 
quero efetuar uma transação econômica, como comprar ou vender uma 
ação ou efetuar um empréstimo? A contabilidade era uma das poucas 
áreas do conhecimento em que um indivíduo que cursava contabilidade 
em Cuba, por exemplo, não sabia nada da contabilidade brasileira e vice-
versa, diferentemente de outros ramos como a Medicina ou Matemática. 

 

Todos esses fatores modificam a qualidade da informação, com uma 

extraordinária rapidez, principalmente pelo avanço da internet e dos sistemas de 

informação. Neste cenário, Veiga, (2002, p. 12) comenta: 

 

As mudanças tecnológicas influenciam o mundo na atualidade, pois 
muitas transformações ocorridas nas organizações são fruto de inovações 
que afetam significativamente todas as atividades humanas e aumentam 
o grau de incerteza e imprevisibilidade do futuro. 

 

Além dessas mudanças tecnológicas que impacta em todas as áreas da 

sociedade de uma forma global e as outras adversidades de entendimento contábil 

ocasionaram o surgimento de uma nova legislação, a Lei nº 1.638 no final do ano 

de 2007. Dessa forma a contabilidade brasileira iniciou grandes avanços e 

modificações, melhorando novas relações de negócios no Brasil e no exterior, bem 

como: as constantes atualizações legais, o avanço da tecnologia, a harmonização 

contábil, os exames avaliativos, a atualização educacional e a própria mudança do 

perfil do profissional de contabilidade. 

A promulgação da Lei nº 11.638/2007 (BRASIL, 2007) e as alterações 

posteriores foram fatores imprescindíveis para a harmonização da contabilidade 

melhorando ainda mais, os negócios no mundo. Esse foi o marco inicial que 

impactou todos os elementos constantes na cadeia, desde a educação até a 

informação, possuindo agilidade com a utilização da internet, alterando 

completamente o perfil da profissão contábil. 
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E, antes mesmo da alteração da Lei, Passos e Martins (2006) já alertavam 

sobre alguns elementos, que foi apresentado no 3º Congresso da USP no seu artigo 

que dizia:  

As informações são mais acessíveis e rápidas; a informática é presente 
em todos os lares; a internet não é mais privilégios de poucos: se um aluno 
não tem condições financeiras de possuí-la em casa, quase sempre a 
instituição à qual está vinculado lhe fornece esse recurso. (Passos e 
Martins, 2006, p.66). 

 
 

Lopes e Martins (2007) informaram que para se obter uma boa qualidade 

nos serviços prestados pelo profissional contábil, é necessário que o contador saiba 

o que está fazendo, pois, a boa qualidade depende diretamente do conhecimento 

e do comprometimento em exercer a profissão. Portanto, destaca-se que para ter 

conhecimento sobre qualquer profissão, voltado a sua atuação, é preciso ter 

competência. De acordo com Moreira, apud Santos (2007, p.125) a competência 

profissional pode ser entendida como:  

 

... uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de experiências e 
comportamentos, que se exerce em um contexto preciso, e é constatada 
quando de sua utilização em situação profissional a partir da qual é 
passível de validação. 

 

A validação é realizada por meio de um exame e a abordagem principal 

deste trabalho é explorar, identificar, selecionar e verificar os resultados percentuais 

dos candidatos que foram aprovados no exame de suficiência nas suas respectivas 

IES – Instituições de Ensino Superior, de caráter privado, no estado de São Paulo. 

Pelo histórico explanado, o tema do trabalho é justamente aferir o comportamento 

de aprovação do profissional contábil no exame de suficiência, no ano de 2017, que 

culminou praticamente 10 anos após a promulgação da Lei nº 11.638/2007. 

Acredita-se, que o exame tornou-se mais exigente na aprovação dos discentes. 

Com as alterações legais efetuadas na lei das sociedades anônimas e o uso 

conceitual correto da harmonização contábil, muito esclarecido por Santos (in 

SINDCONT, 2012): “... não há padronização, porque seria não respeitar a 

cidadania, mas uma harmonização de todos esses procedimentos”. 

Dessa forma, harmonizar contabilmente é padronizar os procedimentos 

contábeis respeitando a cultura do país. Dentro desse novo cenário, foram 
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modificados a educação contábil, o aprendizado e o próprio profissional de 

contabilidade. Esses assuntos foram fundamentais para alteração e adaptação 

estrutural no ensino contábil. 

 

2.1. RESULTADOS PRELIMINARES DO EXAME  

  

Uma parte desse tema já foi discutido e analisado por alguns autores, em 

especial em relação ao ENADE e a proposta curricular do CFC para os cursos de 

Ciências Contábeis. Em seu artigo, Silva, Miranda e Pereira, (2017; p.272), por 

meio de uma pesquisa detectou baixa aderência a proposta curricular apresentada 

pelo CFC em 2009 e ainda informou que as instituições públicas, tipo: universidade, 

que se aproximaram a proposta curricular, tiveram as maiores notas no ENADE, 

sugerindo que as instituições que possuírem currículos semelhantes ao proposto 

pelo CFC, apresentarão maiores rendimentos no ENADE. Silva e Rosa (2016, p. 

99), esclarece que o ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, 

surgiu em 2004: 

 

cujo objetivo é: aferir o desempenho dos estudantes em relação aos 
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 
respectivo curso de graduação, e as habilidades e competências em sua 
formação, tanto para ingressantes como para concluintes. 

 

O foco central deste trabalho não é o ENADE, entretanto a elaboração dos 

dados preliminares, coletados junto aos dados do exame de suficiência do CFC – 

Conselho Federal de Contabilidade, aplicados nos bacharéis  em ciências 

contábeis, nos dois exames ocorridos no ano de 2017 e trabalhados na seleção do 

objetivo principal deste trabalho, levou em consideração que as IESs – Instituições 

de Ensino Superior, consideradas públicas em relação a aplicação do exame de 

suficiência, obtiveram um excelente desempenho, na aprovação dos seus 

discentes, conforme é demonstrado e constatado na tabela 2: 
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Tabela 2 - Ranking – IES Públicas - 1º exame do CFC do ano de 2017 

Dados da Pesquisa. Fonte: CFC, 2017 

 

Para se chegar a essa seleção, foram tomados como critério, dois aspectos 

fundamentais e simultâneos: 

1º) número mínimo de inscritos no exame de suficiência de 50 candidatos na IES;  

2º) aprovação de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos candidatos.  

A tabela 2 demonstra que no 1º exame de suficiência do ano de 2017, as 

IES “públicas” que inscreveram no mínimo 50 candidatos, obtiveram um resultado 

acima de 50% (cinquenta por cento) e chegaram a aprovar 89,77% (oitenta e nove 

e setenta e sete por cento) dos seus discentes, com uma excelente eficiência, com 

destaque para a Universidade de Brasília. Vale destacar, que a Universidade de 

São Paulo – USP, não apareceu nesta tabela, pois foram inscritos 48 candidatos, 

mas foi extremamente eficaz, com 97,5% (noventa e sete e meio por cento) de 

aprovação neste exame. 

Esses dados extraídos, mostraram a hegemonia em eficiência no curso de 

bacharelado em ciências contábeis na maioria dos estados brasileiros das IES 

“públicas”. Efetuado o mesmo procedimento e os mesmos critérios utilizados no 

primeiro exame para o segundo exame de suficiência do ano de 2017, as IES 

“públicas” obtiveram praticamente o mesmo comportamento, de acordo com a 

apresentação na tabela 3: 

 

 

Posição INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR INSCRITOS PRESENTES APROVADOS PRESENTES 

APROVADOS

1º UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 103 88 79 89,77%

2º PE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 103 92 73 79,35%

3º PR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 78 69 54 78,26%

4º RN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 80 73 57 78,08%

5º SC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 93 87 62 71,26%

6º CE - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 74 62 44 70,97%

7º RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 91 77 54 70,13%

8º PI - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 57 46 31 67,39%

9º RJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 55 45 27 60,00%

10º SP - CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC - SANTO AMARO 64 53 30 56,60%

11º PR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 61 55 31 56,36%

12º BA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 72 64 34 53,13%

13º RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 108 93 49 52,69%

14º MG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 70 63 33 52,38%

15º AM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 59 57 29 50,88%
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Tabela 3  - Ranking – IES Públicas - 2º exame do CFC do ano de 2017 

Dados da Pesquisa. Fonte: CFC, 2017 

 

Constata-se que as IES que estão categorizadas como pública apresentam 

cada vez mais, candidatos aprovados no exame de suficiência nos principais 

estados do Brasil, apresentando por exemplo, mais de 94% (noventa e quatro por 

cento) de aprovação na Universidade de São Paulo. Esses resultados 

demonstraram em teoria que a aderência a proposta curricular do CFC, atesta 

melhor desempenho ao exame de Suficiência do CFC, como foi verificado nos dois 

exames ocorridos no ano de 2017, no entanto, existem outros fatores que impactam 

nesses resultados que não foram verificados.  

 

2.2. PERFIL DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE 

 
A determinação do perfil e formação do contador, sofre várias alterações, 

dependendo da cultura do país, mesmo buscando a harmonização contábil, que é 

conhecida como a linguagem dos negócios. Destaca-se um constante desafio, 

principalmente devido às novas tecnologias, internet e comunicação, 

transformando as funções do contador, bem como um ambiente de trabalho 

competitivo para a sua melhor atuação (VEIGA, 2002).  

Esse avanço na tecnologia e o crescimento no fluxo de informações, obriga 

o contador a buscar uma educação continuada de uma forma constante, com o 

Posição INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR INSCRITOS PRESENTES APROVADOS PRESENTES 

APROVADOS

1º SP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 50 39 37 94,87%

2º PR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 66 55 50 90,91%

3º RS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 67 53 48 90,57%

4º PR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 69 67 59 88,06%

5º DF - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 131 113 97 85,84%

6º RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 106 94 77 81,91%

7º MG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 71 59 47 79,66%

8º CE - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 63 46 36 78,26%

9º RN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 88 69 53 76,81%

10º PE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 118 99 75 75,76%

11º PI - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 59 54 40 74,07%

12º SC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 130 117 86 73,50%

13º RJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 71 63 44 69,84%

14º RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 116 98 62 63,27%

15º SE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 66 58 36 62,07%

16º PR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 76 70 41 58,57%

17º BA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 84 70 40 57,14%

18º AM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 86 76 42 55,26%

19º PB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 77 64 34 53,13%
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objetivo de encarar os novos desafios que a profissão contábil faz surgir. Seja por 

cada mudança de legislação, a cada novo negócio lançado, a cada novos negócios 

com outros países com cultura e sistemas econômicos diferentes etc.  

Cavalcante (2009, p.52) destaca: “o contador tem, em primeira mão, 

informações preciosas da empresa, com as quais tem o conhecimento suficiente 

para analisar, avaliar e apresentar alternativas para as mais diversas situações.” 

Complementa, ainda: “... o contador não é um matemático, o uso da matemática é 

uma das ferramentas de apoio na geração de informações para os tomadores de 

decisão.” 

No Brasil, a formação do perfil do profissional de contabilidade em vigor, 

consta na Resolução do Conselho de Nacional de Educação da Câmara de 

Educação Superior (CNE/CES) nº 10, de 16/12/2004. Ela fornece as diretrizes 

curriculares que devem ser adotadas nas IES. Ela informa no seu artigo 3º, que o 

curso de ciências contábeis deve capacitar o futuro contador, a três pontos 

fundamentais: 

 

I - compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos 
de organização;  
II - apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais 
envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de 
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, 
patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas;  
III - revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às 
implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 
(Resolução CNE/CES 10, de 16/12/2004) 

 

Além dessa capacidade exposta, no seu artigo 4º da mesma Resolução, o 

profissional precisa ter as seguintes competências e habilidades: 

 

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; 
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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 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. (Resolução 
CNE/CES 10, de 16/12/2004) 
 

 

Lemes e Miranda (2013, p. 301) afirmam que: 

 

...é possível observar que há flexibilidade e amplitude nas determinações 
da Resolução CNE/CES nº. 10/2004, o que contribui para que cada 
instituição de ensino superior defina quais serão as competências que 
deverão ser estabelecidas ou reformuladas diante do cenário vigente. No 
entanto, estabelece que os conhecimentos, habilidades e métodos de 
ensino e aprendizagem deverão estar em consonância com as diretrizes 
curriculares estabelecidas. As diretrizes, por sua vez, determinam a 
necessidade do desenvolvimento de competências que estejam 
relacionadas à formação profissional, mas reafirmam a necessidade de 
incorporar conhecimentos organizacionais, administrativos e de tecnologia 
da informação; e desenvolver habilidades interpessoais, de comunicação 
e liderança... 

 

Silva et al (2018, p.115) esclarecem que: “para que esse processo seja 

efetuado de forma sólida, é necessário que o profissional da área tenha uma 

formação mínima que o permita executar essas atividades, atendendo a 

necessidade do mercado.”. 

 

 A evolução atual bem como o seu desenvolvimento no mundo conta com 

elementos imprescindíveis como: informática de ponta com alta tecnologia, internet 

rápida e softwares que facilitam os procedimentos contábeis, esse conjunto de 

subsídios melhoram os processos repetitivos a ponto de dispensar um profissional 

contábil. Diante desse cenário, Veiga (2002, p. 57) afirma:  
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...cabe às IESs formar não executores (pelo menos, não apenas) mas 
profissionais aptos não só a seguir procedimentos, mas com um 
conhecimento que lhes permitam analisar, criticar,  pesquisar, guiar-se 
pela ética em sua conduta e ação e que estejam dispostos a buscar 
reciclagem e atualização de seus conhecimentos, de modo a acompanhar 
as demandas do mercado de modo geral. 

 

Ainda, sobre a formação do profissional contábil no Brasil, em seu artigo, 

Tostes apud Gonzales, Ricardino Filho (2017, p. 48), conclui que: “No sistema 

brasileiro é aceito como pré-requisito o conhecimento básico fornecido no curso de 

graduação sem levar em conta a qualidade variável das faculdades.” 

 

Na Argentina, o ensino da contabilidade aponta diferenças na profissão de 

Contador. Em sua tese, Santos (2007, p. 99), afirma que:  

 
...há duas diferenças significativas na profissão em relação ao Brasil. A 
primeira é a nomenclatura da profissão do Contador Público. O motivo é 
que como o contador é considerado um cidadão público que presta contas 
à sociedade foi destacado este aspecto na nomeação da profissão. A 
segunda é o fato de ser considerada uma área da Economia, 
diferentemente do Brasil, que a considera como ciências sociais aplicadas 
pertencente à área da Administração. 

 

Outro destaque, apontado por Santos (2007, p. 161) como diferencial, na 
universidade na Argentina - USAL: 
 

O plano de estudos inclui matérias e conteúdos curriculares que preparam 
os estudantes para obter as certificações do programa “Chartered 
Accountant” da “Association of Chartered Certified Accountants - ACCA 
(Londres - Gran Bretanha)” e ao Certifcado Público “Accountant Exam – 
CPA” (Estados Unidos de América). 

 

Nos Estados Unidos, existem a formação de dois grupos de contadores: os 

contadores de formação acadêmica e os contadores que faz o exame para obter o 

CPA (Certified Public Accountant / Contador Público Certificado), que é um exame 

elaborado e classificado pelo AICPA (American Institute of Certified Public 

Accountants / Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados), de sua 

responsabilidade juntamente com NASBA (The National Association of State 

Boards of Accountancy / Associação Nacional de Conselhos Estaduais de 

Contabilidade), organismo que busca a organização em todo território americano e 

aplica os testes nos candidatos com a tecnologia disponibilizada pela PROMETIC. 

Observa-se que:  
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a passagem do exame é geralmente uma condição de emprego para 
aqueles que optam por trabalhar em contabilidade pública e algumas 
empresas exigem novos associados para completar todas as partes do 
exame dentro de apenas três anos a partir da data inicial de emprego. 
(tradução livre) (BLINE, PERREAULT e ZHENG, 2016, p. 65-66). 

 

A citação retrata esse prazo, pois o exame para ser concluído por um prazo 

máximo de 18 meses, a partir da aprovação de uma das seções escolhida pelo 

candidato, que é distribuído em 4 partes: FAR, AUD, BEC, e REG, e essas seções 

resumidamente são:  

• FAR - Financial Accounting and Reporting, aborda a contabilidade 

financeira e demais relatórios, aos princípios contábeis e a contabilidade em 

geral para todos os tipos de empresa, composta por 4 horas de provas. 

• AUD - Auditing and Attestation, está relacionado ao conhecimento e 

procedimentos de auditoria e testes de compromissos nas demonstrações 

financeiras, também composta por 4 horas de avaliação. 

• BEC - Business Environment and Concepts, são conhecimentos em 

geral, ambiente de negócios, compreensão dos motivos comerciais e suas 

implicações. Esse exame é composto por 3 horas. 

• REG – Regulation, essa seção são os conhecimentos de fiscalização, ética, 

profissional e demais habilidades relacionadas às empresas. Também é de 

realização de 3 horas para este exame. 

Destaca-se que: “cada seção de exame é composta por uma série de 

perguntas de escolha múltipla, bem como exercícios de simulação que exigem que 

os candidatos realizem tarefas como a realização de pesquisas e o trabalho com 

planilhas.” (tradução livre). (BLINE, PERREAULT E ZHENG, 2016, p. 67). 

A aprovação no exame no CPA é de 1 a 100 pontos por seção e requer uma 

aprovação mínima de 75 pontos por seção. O candidato vai agendando a seção, 

até concluir todas as seções. Além disso, alguns estados americanos exigem 150 

horas de estudos para fazer o exame CPA. Verifica-se que o processo de 

aprovação para se tornar contador CPA nos Estados Unidos é muito mais rígido 

em relação ao exame de suficiência, exigido no Brasil. Apenas como um simples 

comparativo: mínimo de 75 pontos em cada seção, ou seja, 75% no Estados 

Unidos, por seção, e o exame de suficiência no Brasil, mínimo de 50% numa única 
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avaliação de 50 questões de múltipla escolha. Na França, foi observado um 

diferencial escalonado na formação contábil, na qual Tostes apud Gonzales, 

Ricardino (2017, p. 48), diz: 

 

na França, a formação contábil é forte e também flexível, pois mesmo sem 
diploma universitário é possível obter um certificado parcial para exercício 
da profissão em empresas não negociadas em bolsas de valores, caso o 
profissional pretenda exercer plenamente a profissão é obrigado a 
completar a sua formação por meio de provas, estágio e defesa pública 
de tese. 

 

Conforme pesquisa realizada:  

 

...81,82% dos respondentes acreditarem que o exame proporciona 
valorização profissional e 82,73% perceberem que o exame ajuda a 
selecionar os profissionais mais capacitados. 89,55% dos respondentes 
são a favor da continuidade da avaliação, 53,61% acreditam que esta 
avaliação necessita de algumas melhorias. (GALVÃO, 2016, p.49). 
 

Galvão (2016), informa que a pesquisa foi realizada com a aplicação de 

questionário para contadores cadastrados em grupo de discussão contábil em uma 

rede social. Pelos percentuais apresentados no resumo, justifica a aplicação do 

exame de suficiência pela causa da percepção da valorização profissional e da 

seleção dos profissionais mais capacitados. Ainda no campo internacional, existem 

alguns órgãos bem representativos que de uma certa forma procuram estar 

alinhados para a melhoria da contabilidade no mundo. Destaca-se o International 

Federation of Accountants (IFAC) que é uma organização global para a profissão 

contábil de interesse público voltada para a auditoria com o objetivo de contribuir 

para as economias internacionais, representando quase 3 milhões de contadores 

no mundo. De acordo com o CFC, esse órgão estabelece normas internacionais de 

auditoria e segurança, normas de ética e outras instruções para o setor 

governamental. (IFAC e CFC, 2018). 

Outro órgão importantíssimo para a contabilidade é o International 

Accounting Standards Board (IASB), que é um órgão independente, emissor das 

normas contábeis, sendo responsável pelas IFRS, desenvolvendo com base em 

princípios claramente articulados, um conjunto único de normas de contabilidade 

de alta qualidade, compreensíveis, exequíveis e aceitáveis globalmente, para 
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interagir com investidores, reguladores, empresários e com a profissão contábil em 

geral. 

2.3. CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Antes de discorrer sobre o curso, registra-se que o governo federal brasileiro, 

por meio do Decreto Lei nº 9,295/46, criou o CFC – Conselho Federal de 

Contabilidade e definiu as atribuições do Contador. 

Em um segundo momento, precisamente com a promulgação da  Lei nº  

12249/2010, passou ao CFC, no seu artigo 6º, letra f, uma nova atribuição: “regular 

acerca dos princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do cadastro de 

qualificação técnica e dos programas de educação continuada; e editar Normas 

Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional.”  Lei nº 12249/2010 

(Brasil, 2010). 

Além disso, a própria Lei nº 12249/2010, trouxe a obrigatoriedade para o 

bacharelado de curso de ciências contábeis, registrado no seu artigo 12º:  

 
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.   Lei nº 12249/2010 (Brasil, 

2010). 

 

Essa grande mudança na lei, nas atribuições do CFC, trouxe várias 

mudanças, principalmente no ensino no curso de ciências contábeis. O curso de 

bacharelado de ciências contábeis, foi definido que a sua carga horária mínima seja 

de 3000 horas, com limite mínimo de integralização de 4 anos, previsto na 

Resolução CNE/CES Nº 2, 18/12/2007. (Brasil 2007). O seu PPC - Projeto 

Pedagógico do Curso, estabelecido na Resolução CNE/CES nº 10, 16/12/2004, em 

seu artigo 2º, determinam que as IES, estabeleçam a organização curricular com 

descrição dos seguintes aspectos: 

 

I - perfil profissional esperado para o formando, em termos de 
competências e habilidades;  
II – componentes curriculares integrantes;  
III - sistemas de avaliação do estudante e do curso;  
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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.” 
Resolução CNE/CES nº 10, 16/12/2004 

 

Para atendimento ao PPC, as Instituições de Ensino Superior elaboram as 

suas matrizes curriculares, para atender fundamentalmente ao artigo 5º da mesma 

Resolução CNE/CES nº 10, 16/12/2004, que informa: 

 
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, em 
conformidade com a formação exigida pela Organização Mundial do 
Comércio e pelas peculiaridades das organizações governamentais, 
observado o perfil definido para o formando... Resolução CNE/CES nº 10, 
16/12/2004 

 

Neste mesmo artigo 5º, a Resolução CNE/CES nº 10, 16/12/2004, 

complementa os conteúdos interligados de formação do contador, dividido em 3 

(três) partes: 

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 atualizados para Contabilidade. Resolução CNE/CES nº 10, 
16/12/2004 

 

A divisão destes conteúdos são a base para as IES elaborarem as suas 

matrizes curriculares, sendo de grande relevância e desafio para as Instituições que 

precisam adequar de acordo com a região, a cultura e necessidades que o mercado 

e a sociedade exigem. Santos (2007, p. 52), deixa uma reflexão:  
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A definição da concepção do currículo e dos objetivos dos processos são 
fundamentais para os procedimentos e práticas avaliativas, pois estão 
diretamente relacionados aos projetos educacionais, à formação dos 
discentes e à forma das instituições intervirem e construírem a sociedade, 
mas a necessidade de currículos dinâmicos e que acompanham as 
grandes transformações mundiais é evidente e coloca-se como um 
desafio para as instituições de ensino. 

 

2.4. O EXAME DE SUFICIÊNCIA 

 
Historicamente, o exame de suficiência foi instituído inicialmente por meio da 

resolução CFC nº 853 de 28 de julho de 1999, com o objetivo de valorizar a 

profissão de contabilidade (CFC, 2018) e após a sua extinção por medida judicial, 

retornou a vigorar por força da  Lei nº 12.249 (BRASIL, 2010). 

A tabela 4 demonstra os resultados históricos dos discentes aprovados no 

exame de suficiência no período de 2000 a 2004 na categoria de técnico em 

contabilidade e contador, que foram editados pelo CFC no livro sobre o exame de 

suficiência por Bugarim et al. (2018). 

 

Tabela 4 - Dados Históricos Aprovações no Exame de Suficiência - 2000 a 2004 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: CFC, 2018 

 

Verifica-se que os percentuais apresentados na tabela 4, na categoria de 

contador, em todas as 10 (dez) edições, foram aprovados no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) dos discentes presentes. E os técnicos em contabilidade, 

também apresentaram bons indicadores de aprovação nesse período de 2000 a 

2004. A justificativa mais plausível desses percentuais elevados, pode ser em 

virtude da lei vigente na época, Lei nº 6404/76, estar a muito tempo sem alteração, 

EXAMES 

2000 A 2004

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

APROVADOS PRESENTES

CONTADOR            

APROVADOS PRESENTES

 2000 / 1 75,60% 87,80%

 2000 / 2 49,60% 63,70%

 2001 / 1 30,50% 73,80%

 2001 / 2 41,80% 59,80%

 2002 / 1 60,80% 59,00%

 2002 / 2 35,40% 50,70%

 2003 / 1 58,10% 66,00%

 2003 / 2 27,60% 50,30%

 2004 / 1 48,10% 50,10%

 2004 / 2 40,70% 72,50%
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ocasionando uma zona de conforto para os professores, alunos e a própria 

sociedade. 

Como, também, já foi exposto na introdução, o exame de suficiência surgiu 

por uma necessidade da sociedade, onde verifica por meio de um exame o grau 

mínimo de aprendizado do bacharel em ciências contábeis. Neste cenário, o órgão 

(CFC) contribui na qualificação profissional e na seleção dos bacharéis de 

contabilidade, por meio dessa avaliação, verificando não só graduado, mas 

também, na sua base de dados, a instituição na qual ele foi formado. Dessa forma, 

o exame de suficiência de uma maneira geral, visa evidenciar uma exigência na 

melhoria no curso de ciências contábeis em vários aspectos, como: estrutura da 

instituição, melhor qualificação do corpo docente, conteúdos programáticos 

adequados as necessidades do mercado, uso de novas tecnologias e metodologias 

de aprendizagem, entre outros. 

A importância do exame pode ser refletida pelo papel preponderante das 

IES, pois segundo Marion (1998), elas são como geradoras de conhecimento 

contábil de acordo com o trabalho apresentado na IV Convenção dos Contabilistas 

de Pernambuco em outubro 1998, onde afirma: 

 
Estas instituições, que deveriam ser usinas geradoras de 
“desenvolvimento contábil”, de conhecimento, de competência contábil e 
por que não dizer de excelência contábil, por falta de pesquisas que são 
a alma da universidade, se transformam em apenas fios condutores de 
energia gerada, transmitem o conhecimento através de mera cópia 
daquilo que já existe, não criam, não inovam, não ensinam os alunos a 
construírem conhecimento, somente os expõem aos meios de informação 
para adquiri-los, não indo além disso. Ensinando-os a operacionalizar as 
informações para, a partir delas, chegarem aos conhecimentos, os 
professores tornam-se mediadores entre a sociedade da informação e os 
alunos, possibilitando, pelo desenvolvimento da reflexão, o caminho para 
adquirem a sabedoria necessária à permanente construção do humano. 
(Marion apud Iudícibus e Marion, p. 272, 2000). 
  

Ao refletir sobre a importância do Exame de Suficiência, Leite, (2005, p. 220) 
enfatiza: 

 
Exame de Suficiência, além de ser utilizado como um dos requisitos para 
a obtenção do título profissional, deveria também servir de estímulo às 
instituições de ensino superior, para que estas melhorassem a qualidade 
de seus serviços e para que os futuros contadores pudessem optar por 
aquelas instituições que proporcionassem o melhor ensino e não, apenas, 
um mero diploma. 
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Broietti (2014, p.1) fez uma pesquisa sobre o Exame de Suficiência, 

apresentado no Congresso UFSC, desenvolvido no período de 1998 a 2013 e 

constatou: 

 
mesmo o tema sendo muito importante por se tratar da avaliação 
comprova o conhecimento do aluno para obtenção do registro, e portanto 
ser um tema que chama muito a atenção para os alunos e docentes do 
curso de ciências contábeis, em termos científicos o Exame de Suficiência 
do Conselho Federal de Contabilidade ainda é pouco estudado e 
explorado, foram encontrados apenas quinze artigos que trazem algum 
estudo relacionado ao tema. 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que o exame de suficiência é um instrumento 

que aponta um diagnóstico com o resultado do exame, demonstrando para as IES 

possíveis adequações nas melhorias dos cursos de ciências contábeis, além de ser 

uma forma de fiscalização preventiva para a sociedade. (GIROTTO, 2010). Esse 

exame, composto por 50 questões com 4 alternativas de múltipla escolha, 

ocasionaram um resultado de certa forma assustador em relação a sua aprovação. 

Na tabela 5, são apresentados os resultados dos exames de suficiência – 

categoria: contador, desde a sua aplicação, após se tornar lei em 2010, conforme 

dados coletados no site do Conselho Federal de Contabilidade: 

 

Tabela 5 - Resultados dos Aprovados nos Exames de Suficiência: 2011 a 2017 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: CFC, 2017 

 

Exame Período Nº Candidatos Presentes Nº Aprovados Aprovados Presentes

1º/2011 13383 4130 30,86%

2º/2011 18675 10886 58,29%

1º/2012 24774 11705 47,25%

2º/2012 29226 7613 26,05%

1º/2013 33708 12000 35,60%

2º/2013 36833 15891 43,14%

1º/2014 38116 18824 49,39%

2º/2014 32568 13591 41,73%

1º/2015 38023 20715 54,48%

2º/2015 38022 5580 14,68%

1º/2016 41987 17576 41,86%

2º/2016 40879 8948 21,89%

1º/2017 46949 11860 25,26%

2º/2017 44557 12041 27,02%
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Constata-se na tabela 5 comparando do 1º exame/2011 até o 2º 

exame/2017, que o maior percentual de aprovação foi no 2º exame/2011 com 

58,29%, com 10886 aprovados, enquanto o último, o 2º exame/2017 (último para 

esta pesquisa) apresentou 27,02%, para 12041 aprovados.  

Percebe-se que o número de candidatos inscritos/presentes praticamente 

vem aumentando a cada edição do exame, exceto no período que se constatou 

crise econômica no país, que se estende desde: “o segundo trimestre de 2014, 

segundo o Comitê de Datação do Ciclo Econômico (Codace) da Fundação Getúlio Vargas. 

O produto per capita brasileiro caiu cerca de 9% entre 2014 e 2016.” (BARBOSA FILHO, 

2017). Sendo este um dos principais motivos que muitos estudantes param os seus 

estudos para dar prioridades a outras áreas como moradia, alimentação e saúde. 

Observa-se que o exame de suficiência, apresenta variáveis em percentuais 

nos resultados de aprovação, podendo ser em virtude de toda complexidade 

ocorridas nos últimos dez anos, adaptações e possivelmente as Instituições de 

Ensino Superior (IES), ainda estão se ajustando as mudanças ocorridas nesse 

período, significando um enorme desafio, pois “...as instituições de ensino de 

Contabilidade têm o desafio de fornecer aos seus alunos uma educação de qualidade que 

acompanha as mudanças da economia globalizada” (BUGARIM et al., 2014, p. 122). Em 

outro artigo, a autora complementa: “as Instituições de Ensino Superior, ... tem como 

missão formar profissionais capacitados para uma atuação satisfatória na sociedade”. 

(BUGARIM et al., 2014, p. 70). 

Nas últimas três edições do exame de suficiência (2016.2; 2017.1 e 2017.2), 

o percentual de aprovação vem aumentando gradativamente, sendo 21,89%; 

25,26% e 27,02%, respectivamente, podendo até ser reflexo da melhoria e 

adaptação de ensino das IES. Adicionalmente, pelo grau de importância, segundo 

o último censo efetuado pelo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, 2017), no ano de 2016, estavam abertos 1306 cursos 

de bacharelado de ciências contábeis, distribuídos: 176 nas instituições públicas e 

1130 nas instituições privadas, acomodados nas 995 instituições de ensino, sendo 

95 públicas e 900 privadas. 

Nesses cursos, conforme INEP (2016), foram matriculados 355.425 alunos 

no curso de bacharelado de ciências contábeis, sendo 137.682 ingressantes no 
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mesmo ano. Os concluintes somaram 55.302, prováveis candidatos para fazer o 

exame de suficiência. Apesar da limitação de dados, pela amostra ser composta 

por:  alunos do 7º semestre, por concluintes que estão tentando passar novamente 

e por prováveis concluintes do 8º semestre, no último exame (2º exame/2017) 

foram inscritos 52.663 candidatos, mas apenas 44.557 estavam presentes, os 

números apresentaram bem próximos com o censo apresentado que constam 

55.302 concluintes e 52.663 inscritos. Continuando e considerando a limitação dos 

dados relatados em relação aos períodos apresentados, o INEP acaba mostrando 

uma informação significativa: 15,56% foram concluintes em 2016 no curso de 

bacharelados em ciências contábeis, com 55.302, em relação aos matriculados 

355.425. Durante o ano de 2017, 6,72% foram aprovados no exame de suficiência 

nas duas edições, com 23901, sendo 11.860 e 12.041, respectivamente. Para atuar 

como contador, também em relação aos matriculados, conteve 355.425, sendo que 

esses dados demonstram uma significativa dispersão do estudante do seu início no 

curso até a sua conclusão e aprovação no exame de suficiência, deixando uma 

reflexão de quais seriam os motivos da baixa formação de contadores observada 

nessa amostra, podendo ser um tema relevante para pesquisa. 

É necessário destacar a relevância que o contador tem para sociedade, pois 

De Sá (CRC-PR, 2000) considera que a própria Organização das Nações Unidas 

(ONU) em publicação específica afirma: “O profissional da Contabilidade é 

imprescindível ao desenvolvimento econômico, social e até político de qualquer 

nação.” Acredita-se que não poderia ser diferente, pois o contador existe em função 

da contabilidade. Carvalho Apud Santos (2007, p.108-109), destaca: 

 
A Contabilidade é a linguagem universal dos negócios e será tão mais 
eficaz quanto mais incorpore e ofereça soluções razoáveis para os 
desafios de gestão e riscos e entendimentos de volatilidade. Empresas 
que antes se contentavam em exportar as suas produções para outros 
mercados consumidores hoje vão até seus mercados, instalando fases de 
seus processos produtivos e fazendo parcerias com os fornecedores de 
matérias-primas e de mão-de-obra desses antigos mercados meramente 
consumidores. 

 

Retornando ao exame de suficiência, o conteúdo programático, previsto no 

capítulo III, artigo 6º da Resolução CFC N.º 1.486/2015, informa:  
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O Exame de Suficiência será composto de uma prova para os Bacharéis 
em Ciências Contábeis, obedecidas às seguintes condições e áreas de 
conhecimentos: 
 

I. Contabilidade Geral; 
II. Contabilidade de Custos; 
III. Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 
IV. Contabilidade Gerencial; 
V. Controladoria; 

VI. Teoria da Contabilidade; 
VII. Legislação e Ética profissional; 
VIII. Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade; 
IX. Auditoria Contábil; 
X. Perícia Contábil; 

XI. Noções de Direito; 
XII. Matemática Financeira e Estatística; 
XIII. Língua Portuguesa.  

      (Resolução CFC N.º 1.486/2015). 
 

Destaca-se que o conteúdo programático, possui disciplinas de caráter de 

formação de cidadão, como: noções de Direito, Matemática, Ética e Língua 

Portuguesa, com o objetivo de avaliar o indivíduo como um ser pensante. 

O exame de suficiência deve estar intimamente envolvido com a educação 

contábil, dessa forma, é bastante relevante para a sociedade, no entanto é um 

assunto muito pouco explorado pelos pesquisadores na atualidade. O quadro 1, 

apresenta um resumo das principais publicações sobre a educação contábil, a 

formação dos profissionais contábeis e o Exame de Suficiência, no período de 2014 

a 2018.
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QUADRO 1 – Síntese das pesquisas realizadas sobre a Educação Contábil – 2014 a 2018 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 
 

2.5. O MODELO DA MATRIZ CURRICULAR PROPOSTO PELO CFC 

 

O CFC – Conselho Federal de Contabilidade é uma autarquia especial criado 

e regido por legislação específica pela  Lei nº 9.295/46, por meio dele foi aprovado 

os 27 Conselhos Regionais de Contabilidade por todo o país. Dentre outras 

atribuições, o CFC orienta, normatiza e fiscaliza o exercício da profissão contábil, 

Fonte Objeto de Pesquisa

SILVA et al (2018) Procura entender quais as perspectivas e impressões dos

discentes sobre exame, principalmente pelo fato de que as

edições recentes apresentaram elevado índice de reprovações.

GONZALES, RICARDINO

(2017)

Aborda uma melhor transparência na divulgação do Resultado do

Exame de Suficiência do CFC em prol da sociedade.

SILVA, MIRANDA e

PEREIRA (2017)

avaliar se as instituições que oferecem o curso de Ciências

Contábeis com fluxos curriculares mais próximos à proposta

curricular do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

apresentam maiores notas no ENADE.

SILVA, G. M. dos S;

ROSA, F. S. da. (2016)

realiza uma pesquisa descritiva e exploratória por meio dos dados

coletados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

GALVÃO, N. (2016) Estudo é verificar a percepção dos contadores quanto à

realização do Exame de Suficiência e se trouxe a oportunidade

dos contadores se destacarem e sugestões para a melhoria da

avaliação.

BLINE, D.; PERREAULT,

S.; ZHENG, X. (2016)

aborda sobre a estrutura e as fases para ser aprovado no exame

CPA (Certified Public Accountant / Contador Público Certificado)

no Estados Unidos.

BUGARIM, M. C. C. et al

(2014)

Analisar o desempenho dos participantes nas diversas edições do

exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade

(CFC), realizadas entre os anos de 2000 a 2004 e 2011 a 2012.

BUGARIM, M. C. C. et al

(2014)

 Buscar um diagnóstico completo do desempenho no exame,

apontando para áreas de maior fragilidade no ensino e que, para

tanto, carecem ser mais bem exploradas na formação dos

profissionais de Contabilidade.

BROIETTI. C. (2014) Levantamento de estudos existentes sobre o Exame de

Suficiência, de caráter quantitativo faz um levantamento do

número de trabalhos científicos desenvolvidos sobre o tema

desde o ano 1998 até o ano de 2013 em todos os periódicos que

levam em seu título a palavra contabilidade e com classificação

Qualis.

LEMES, F. D. ;

MIRANDA, G. J.  (2014)

objetivo avaliar o nível de importância que os contadores ativos do

Triângulo Mineiro atribuem às habilidades preconizadas pela IES 3

- Normas Internacionais de Educação 3 - pela IFAC - Federação

Internacional de Contadores. 
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por intermédio dos CRCs. Em 2010, com a promulgação da Lei nº 12249 foi 

instituído o exame de suficiência para todos os profissionais de contabilidade 

ficando a cargo deste órgão. (CFC, 2018). 

No ano de 2009, o CFC, por meio da FBC – Fundação Brasileira de 

Contabilidade, editou a 2ª edição, sobre: Proposta Nacional de Conteúdo para o 

Curso de Graduação de Ciências Contábeis. De acordo com o CFC (2009, p.5), o 

motivo principal dessa demanda, ocorreu devido diferenças de conteúdos entre as 

IES, pois, afirma: 

...tendo em vista que as mais de 1.000 Instituições de Ensino Superior 
(IES) no Brasil apresentam diferentes matrizes curriculares, cuja 
diversidade dificulta não só os estudantes em termos de transferências, 
como também a oferta de um ensino mais harmonioso em termos de 
conteúdo, ementário e bibliografia. 

 

Essa proposta foi uma sugestão, portanto não obrigatória, como já havia sido 

exposto no início dessa pesquisa, onde as IES públicas vêm adotando.  

Essa proposta segue as Diretrizes Nacionais para os Cursos de Ciências 

Contábeis, inclusive atendendo os conteúdos exigidos na Resolução CNE/CES n.º 

10/2004, no seu artigo 2º, obrigatórios para as matrizes curriculares: 

 

I - perfil profissional esperado para o formando, em termos de 
competências e habilidades;  
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. 
Resolução CNE/CES n.º 10/2004 

  

Ainda, conforme as diretrizes determinadas pela Resolução CNE/CES n.º 

10/2004, O CFC (2009, p. 23) elaborou, a matriz curricular, de acordo com os três 

eixos temáticos: “Conteúdo por Formação Básica - 900 horas/aula; Conteúdo de Formação 

Profissional - 1.680 horas/aula; Conteúdo de Formação Teórico-Prática - 420 horas/aula”. 

Essas horas/aula, proposta no conteúdo, é o mínimo considerado pelo MEC 

para o curso de bacharelado de ciências contábeis, modalidade presencial, 

conforme Resolução CNE/CES nº 2/2007, que prevê carga horária mínima de 3000 
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horas/aula. O CFC, apresenta as disciplinas que compõem cada eixo, a tabela 6, 

refere-se ao conteúdo de formação básica: 

 

Tabela 6 - Proposta de Conteúdo de Formação Básica do CFC 

 
Dados da Pesquisa.  CFC, 2018 

 

Pelas disciplinas apresentadas neste grupo – conteúdo de formação básica, 

proposta pelo CFC, verifica-se que elas estão intimamente ligadas a formação do 

aluno como cidadão, uma vez que contempla matemática, comunicação 

empresarial, economia, administração, ética, direito, filosofia entre outras. Além 

disso, essas disciplinas possibilitam o aluno na construção do pensamento. 

Também são conteúdos considerados gerenciais que dão suporte para outros 

cursos como: direito, economia, administração e é claro, a contabilidade. 

Outra observação apresentada neste grupo: conteúdo de formação básica, 

são a composição da carga horária. Neste grupo, possuem 3 disciplinas que 

contemplam 90 horas aula, são elas: matemática financeira, economia, direito e 

legislação tributária. Em tese é para que o aluno tenha uma formação em 

conhecimentos de investimentos, financiamentos, visão global da economia e 

conhecimentos gerais do direito e dos tributos constantes no país.

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA

Matemática 60

Métodos Quantitativos Aplicados 60

Matemática Financeira 90

Comunicação Empresarial 60

Economia 90

Administração 60

Instituições de Direito Público e Privado 60

Direito Comercial e Legislação Societária 60

Direito Trabalhista e Legislação Social 60

Direito e Legislação Tributária 90

Ética e Legislação Profissional 60

Filosofia da Ciência 30

Metodologia do Trabalho Científico 30

Psicologia Organizacional 30

Tecnologia da Informação 60

Total da carga horária 900
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Em virtude da utilização do modelo apresentado na tese de doutoramento 

do Professor Doutor Fernando Almeida Santos (2007), as disciplinas: psicologia 

organizacional e tecnologia da informação serão classificadas em outros grupos.  

A disciplina psicologia organizacional fará parte do grupo – conteúdo – 

diferenciais e a disciplina tecnologia da informação será deslocada para o grupo – 

conteúdo de formação profissional. 

Dessa forma, para utilização especificamente neste trabalho, apresenta-se 

a nova configuração do grupo – conteúdo de formação básica – ajustada, na tabela 

7. Este grupo contará com 810 horas aulas. 

 

Tabela 7 - Proposta de Conteúdo de Formação Básica do CFC – Ajustada 

 
Dados da Pesquisa.  CFC, 2018 

 

Com o deslocamento e reclassificação da disciplina tecnologia da 

informação, para o grupo – conteúdo de formação profissional, proposta pelo CFC, 

a tabela 8, contará com mais 60 horas aulas, com esse ajuste, apresenta-se a 

seguinte configuração, possuindo um total de carga horária de 1740 horas aulas.

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA

Matemática 60

Métodos Quantitativos Aplicados 60

Matemática Financeira 90

Comunicação Empresarial 60

Economia 90

Administração 60

Instituições de Direito Público e Privado 60

Direito Comercial e Legislação Societária 60

Direito Trabalhista e Legislação Social 60

Direito e Legislação Tributária 90

Ética e Legislação Profissional 60

Filosofia da Ciência 30

Metodologia do Trabalho Científico 30

Total da carga horária 810
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Tabela 8 - Proposta de Conteúdo de Formação Profissional do CFC - Ajustada 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: CFC, 2018 

 
Pela proposta do CFC, neste grupo – conteúdo de formação profissional, são 

desenvolvidos os conhecimentos contábeis, as qualificações técnicas, o 

pensamento da formação e controle do patrimônio da entidade, em suma o 

desenvolvimento da profissão contábil, uma vez que as disciplinas representam 

mais de 50% (cinquenta por cento) de todo o curso de bacharelado em ciências 

contábeis. É neste grupo que o discente aprende e constrói a capacidade de fazer 

a contabilidade, a ler as demonstrações contábeis e a produzir informações para 

que os usuários possam tomar decisões. 

Ainda, neste grupo, conteúdo de formação profissional, as 3 (três) disciplinas 

previstas optativas, ficaria a cargo das IES, que de acordo com a necessidade da 

sociedade, voltada para as características do local e de suas atividades. Por 

exemplo, em cidades e estados mais desenvolvidos, as IES normalmente optam 

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA

Contabilidade Básica 120

Estrutura das Demonstrações Contábeis 90

Contabilidade Societária 120

Teoria Geral da Contabilidade 60

Perícia, Avaliação e Arbitragem 60

Contabilidade Avançada 120

Contabilidade de Custos 60

Apuração e Análise de Custos 60

Auditoria 90

Controladoria 60

Gestão de Finanças Públicas 60

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 60

Planejamento e Contabilidade Tributária 60

Contabilidade Internacional 60

Responsabilidade Social 60

Análise de Projetos e Orçamento Empresarial 60

Análise das Demonstrações Contábeis 60

Empreendedorismo 60

Mercado de Capitais 60

Finanças Empresariais 60

Sistemas de Informação Gerencial 60

Tecnologia da Informação 60

Optativa 60

Optativa 60

Optativa 60

Total da carga horária 1740
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por disciplinas voltadas a controles, mercado financeiro ou serviço social. Em outros 

locais, onde existem atividades como plantações de alimentos ou criação de 

animais, isto é, atividades de agronegócios, as IES optam em incluir em sua matriz 

curricular, esse tipo de disciplina, para atender essa demanda na formação do 

profissional contábil. Essas disciplinas de conteúdo optativas, estão na tabela 9: 

 
Tabela 9 - Proposta de Conteúdo de Disciplinas Optativas do CFC 

GRUPO - CONTEÚDO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS CARGA HORÁRIA 

Contabilidade Aplicada às Instituições Financeiras 60 

Contabilidade Aplicada às Entidades de Interesse Social  60 

Contabilidade Aplicada ao Agronegócio  60 

Contabilidade Nacional  60 

Economia Brasileira  60 

Governança Corporativa  60 

Subvenções, Assistências Governamentais e Contratos de Concessões 60 

Dados da Pesquisa. Fonte: CFC, 2018 

 

O outro grupo - conteúdo de formação teórico-prática, sugerido pelo CFC na 

matriz curricular, se encontra na tabela 10: 

 
Tabela 10 - Proposta de Conteúdo de Formação Teórico-Prática do CFC 

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA CARGA HORÁRIA 

Estágio de Iniciação Profissional 180 

Metodologia de Pesquisa  60 

Trabalho de Conclusão de Curso  120 

Atividades Complementares  60 

Total da carga horária 420 

Dados da Pesquisa. Fonte: Sitio do CFC, 2018 

 

Este grupo, conteúdo de formação teórico-prático contém disciplinas que 

corroboram para a formação prática do profissional contábil, pois no grupo anterior 

se aprende muito na teoria, e é neste grupo por meio das disciplinas de estágio, de 

atividades complementares, metodologia de pesquisa e o trabalho de conclusão de 

curso, por meio de um determinado tema, que o discente desenvolve tudo que 

aprendeu durante o curso. Pode-se dizer que a teoria se transforma na prática. 

Por último, foi elaborado um grupo – conteúdo diferenciais com a disciplina: 

psicologia organizacional, em virtude do modelo utilizado na tese de doutoramento 

do Professor Doutor Fernando Almeida Santos (2007), apresentada na tabela 11. 
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Tabela 11 - GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS – CFC 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: Sitio do CFC, 2018 

 

Após o detalhamento dos conteúdos proposto para CFC e a reclassificação 

de duas disciplinas, resumidamente, a tabela 12 demonstra os eixos de conteúdos, 

que serão trabalhados no desenvolvimento da pesquisa. 

 
Tabela 12 - Resumo dos Eixos de Formação Proposto pelo CFC - Ajustada 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: Sitio do CFC, 2018 

 

 Essa síntese ajustada, proposta pelo CFC, será a base comparativa do 

estudo proposto com as 5 (cinco)  Instituições de Ensino Superior - IESs 

selecionadas que mais aprovaram discentes no estado de São Paulo, nos dois 

exames aplicados pelo Conselho Federal de Contabildade - CFC ano de 2017. 

GRUPO - CONTEÚDO - DIFERENCIAIS CARGA HORÁRIA

Psicologia Organizacional 30

Total da carga horária 30

CONTEÚDO PARA FORMAÇÃO DO CONTADOR CARGA HORÁRIA

CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 810

CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1740

CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 420

CONTEÚDO - DIFERENCIAIS 30

Total da carga horária 3000
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3. METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo será demonstrado a realização da pesquisa, pois toda 

pesquisa metodológica requer um conjunto de procedimentos, modelos para se 

obter um resultado. Ferreira (2015, p. 49) define: 

 

Método precisa contemplar um conjunto de informações: o método em si 
(quantitativo ou qualitativo), os procedimentos de coleta de dados, o tipo 
de dados (primários ou secundários), os instrumentos usados ..., a 
descrição da amostra, as variáveis ... e os procedimentos de análise. 

 

Outro conceito de metodologia que complementa o anterior diz: “Trata-se de 

um conjunto de procedimentos lógicos e de técnicas operacionais que permitem o 

acesso às relações casuais constantes entre os fenômenos.” SEVERINO, (2010, 

p. 102). O método de análise a ser aplicado será semelhante ao apresentado na 

Tese de Doutoramento do Professor Fernando de Almeida Santos (2007), que 

utilizou a comparabilidade dos eixos temáticos, que pode ser entendido como: “a 

pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação.”  BARDIN, (1977, p. 95). 

Essa pesquisa será exploratória comparativa e qualitativa, que utilizará os 

resultados dos exames de suficiência do CFC, o cruzamento da sua matriz 

curricular com os dados das matrizes curriculares das instituições de ensino 

superior, bem como a sua carga horária. 

O objeto de estudo pretende tabular os dois últimos resultados das duas 

últimas edições do exame de suficiência do ano de 2017, analisando as IES 

privadas do estado de São Paulo que mais aprovaram no exame de suficiência.  

O trabalho será desenvolvido com a utilização de dados secundários, que 

são: “os publicamente disponíveis em organizações internacionais, nacionais ou 

locais ... que o autor pode usar nas suas pesquisas, mas que não foram coletados 

especialmente para esse fim”. (FERREIRA,2015, p. 49).  

A base de dados para escolha das IES, tomou por base os 2 (dois) exames 

aplicados pelo CFC no ano de 2017 em todo o Brasil, que foram compostos pelos 

seguintes dados: 
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• 1º exame de 2017 participaram 1524 Instituições de Ensino Superior; 

e 

• 2º exame de 2017 participaram 1582 Instituições de Ensino Superior. 

 

No primeiro exame de 2017, foram selecionadas 12 (doze) IES, classificadas 

como particulares, tomando como critério dois pontos simultâneos: 

1. Número mínimo de inscritos no exame de 50 candidatos na IES; e 

2. Aprovação de no mínimo 50% dos candidatos presentes. 

As instituições de ensino superior classificadas como privadas, foco desse trabalho, 

e que se comportaram com esses resultados, aparecem ranqueadas, na tabela 13: 

 

Tabela 13 - Ranking – IES Privadas - 1º exame do CFC do ano de 2017 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: CFC, 2017 

 

No primeiro exame do ano de 2017, conforme apresentado na tabela 13, 

verifica-se que os melhores aproveitamentos, ocorridos na IES privadas, se 

concentraram na cidade de São Paulo, especificamente em 5 instituições de 

ensino. Além disso, destacam-se que as Pontifícias Universidades Católicas 

aparecem em 3 estados brasileiros apresentados neste ranking, sendo eles: Minas 

Gerais (duas instituições), São Paulo (duas instituições) e Paraná (uma instituição). 

Para o segundo exame de 2017, foram aplicados os mesmos critérios 

utilizados no primeiro exame, ou seja: classificadas em particulares e selecionadas 

simultaneamente dessa forma: 

1º) número mínimo de inscritos no exame de 50 candidatos na IES;  

2º) aprovação de no mínimo 50% dos candidatos. 

Posição INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR INSCRITOS PRESENTES APROVADOS
PRESENTES 

APROVADOS

1º SP - UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 70 61 45 73,77%

2º RS - UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 62 57 40 70,18%

3º SP - CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP 59 52 36 69,23%

4º SP - TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS 84 77 53 68,83%

5º SP - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU 227 199 131 65,83%

6º MG - PONTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 71 49 31 63,27%

7º SP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 81 73 46 63,01%

8º RS - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - CAXIAS DO SUL 66 62 35 56,45%

9º SP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 58 51 28 54,90%

10º PR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 67 59 31 52,54%

11º DF - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 68 53 27 50,94%

12º MG - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE M.G. - SÃO GABRIEL 79 63 32 50,79%
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Esses critérios selecionaram 13 (treze) instituições de ensino superior 

classificadas como privadas no 2º exame de suficiência de 2017, que são 

demonstradas na tabela 14: 

 

Tabela 14 - Ranking – IES Privadas - 2º exame do CFC do ano de 2017 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: CFC, 2017 

 

No segundo exame de 2017, conforme apresentado na tabela 14, verifica-se 

que os melhores aproveitamentos no ranking, ocorridos na IES privadas, 

continuaram concentrados na cidade de São Paulo em 6 instituições de ensino. As 

Pontifícias Universidades Católicas novamente apareceram em 3 estados 

brasileiros, sendo eles: Minas Gerais (três instituições), São Paulo (uma instituição) 

e Paraná (uma instituição). 

Em virtude de o estudo ser voltado para as instituições de ensino superior 

privado, o primeiro critério a ser verificado, será o desempenho ocorrido nos dois 

exames, por meio da soma dos candidatos presentes, efetuado a média aritmética 

em relação aos aprovados. Dessa forma, a tabela 15, demostra o resultado das 

instituições mais eficientes com a utilização desse critério: 

 

Posição INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR INSCRITOS PRESENTES APROVADOS
PRESENTES 

APROVADOS

1º SP - FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES - FECAP 79 67 52 77,61%

2º SP - TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS 77 68 46 67,65%

3º SP - CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP 64 53 35 66,04%

4º SP - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU 119 102 65 63,73%

5º MG - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MG - SÃO GABRIEL 66 59 37 62,71%

6º MG - PONTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 68 64 38 59,38%

7º PR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 80 70 41 58,57%

8º SP - UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI 165 138 80 57,97%

9º SP - UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 103 88 51 57,95%

10º SP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 58 46 26 56,52%

11º MS - UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO 68 59 33 55,93%

12º MG - PONTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 68 53 28 52,83%

13º RS - UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 61 54 27 50,00%
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Tabela 15 - Ranking – IES Privadas – Média na participação nos dois exames do CFC de 2017 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: CFC, 2017 

 

Pela tabela 15, é observada a concentração dos aprovados eficientemente 

na cidade de São Paulo e, também, nas instituições da Pontifícias Universidades 

Católicas. Dessa forma, conforme foi proposto no início da pesquisa, será efetuado 

a comparação das matrizes curriculares disponíveis das 5 (cinco) instituições da 

cidade de São Paulo para verificar se há alguma similaridade com a matriz do 

conteúdo programático proposto pelo CFC.  

A metodologia aplicada neste trabalho foi analisar as matrizes curriculares 

das 5 (cinco) instituições de ensino superior selecionadas, buscando classificar as 

disciplinas em 4 (quatro) eixos temáticos: Conteúdo por Formação Básica, 

Conteúdo de Formação Profissional, Conteúdo de Formação Teórico-Prática e 

Conteúdo Diferenciais, conforme prevê as diretrizes determinadas pela Resolução 

CNE/CES N.º 10/2004. Essa classificação foi realizada por aderência de acordo 

com modelo da matriz curricular, proposto pelo CFC, juntamente com o modelo 

utilizado, motivo esse, que observa-se que na classificação há um grau de 

subjetividade, portanto, foi utilizada a classificação considerada mais adequada, 

conforme a disciplina. 

As IESs que constam na tabela 15, selecionadas pelo ranqueamento nos 

dois exames de suficiência no ano de 2017, foram: 

FECAP - CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO. Disponível no 

sítio: <https://www.fecap.br/graduacao/matriz-curricular/ciencias-contabeis.php> 

acesso em 16 nov. 2018. 

TREVISAN - TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS. Disponível 

no sítio: <https://www.trevisan.edu.br/sao-paulo-/graduacao/ciencias-contabeis-

para-profissionais-graduados> acesso em 16 nov. 2018. 

Posição INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRESENTES APROVADOS MÉDIA %

1º SP - CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP 172 123 71,51%

2º SP - TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS 145 99 68,28%

3º SP - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU 301 196 65,12%

4º SP - UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 149 96 64,43%

5º RS - UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 111 67 60,36%

6º MG - PONTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 166 97 58,43%

7º MG - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MG - SÃO GABRIEL 122 69 56,56%

8º PR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 129 72 55,81%

9º SP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 97 54 55,67%
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SÃO JUDAS - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU. Disponível no sítio: < 

https://www.usjt.br/app/uploads/2017/09/Ci%C3%AAncias-Cont%C3%A1beis-

1.pdf> acesso em 16 nov. 2018. 

MACKENZIE - UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. Disponível 

no sítio: < https://www.mackenzie.br/graduacao/sao-paulo-higienopolis/ciencias-

contabeis/matriz-curricular/> acesso em 16 nov. 2018. 

PUC-SP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO. 

Disponível no sítio: <https://www.pucsp.br/graduacao/ciencias-contabeis#matriz-

curricular> acesso em 16 nov. 2018. 

Todos os dados secundários foram coletados nos sítios das IESs 

selecionadas. 

As matrizes curriculares foram coletadas nos sítios das respectivas 

instituições de ensino superior, de acordo com a Portaria Normativa nº 40, de 12 de 

dezembro de 2007, que instituiu: 

 

o e-MEC sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de 
informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão 
da educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-
MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre 
indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições. 
(BRASIL, 2007). 

 

A Portaria Normativa nº 40, no artigo 32, parágrafo 1º, inciso IV, informa: 

 

Após a autorização do curso, a instituição compromete-se a observar, no 
mínimo, o padrão de qualidade e as condições em que se deu a 
autorização, as quais serão verificadas por ocasião do reconhecimento e 
das renovações de reconhecimento. A instituição deverá afixar em local 
visível junto à Secretaria de alunos, as condições de oferta do curso, 
informando especificamente o seguinte: matriz curricular do curso. 
(BRASIL, 2007). 
 

E, ainda, a Portaria Normativa nº 40, reforça o artigo 32, no parágrafo 2º: “A 

instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, para consulta 

dos alunos ou interessados, registro oficial devidamente atualizado das informações 

referidas no § 1º,” (BRASIL, 2007).  Dessa forma, os dados estão disponíveis nos sítios 

das instituições de ensino superior selecionada e são públicos evitando qualquer 

tipo de constrangimento. 
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A figura 1 apresenta o fluxograma da pesquisa que foi adotada para este 

estudo. 

 

Figura 1 - Fluxograma da Metodologia da Pesquisa 

 

Dados da Pesquisa. Elaborado pelo autor. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Nesse tópico são apresentadas todas as matrizes curriculares dos cursos 

selecionados e analisados da cidade de São Paulo. Inicialmente, a tabela 16 e a 

tabela 17, referem-se a matriz curricular da FECAP: 

 

Tabela 16 - Matriz Curricular da FECAP 

 

1º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Contabilidade Básica I 80

Lógica I 40

Matemática I 80

Redação Empresarial I 80

Sociologia I 80

Teoria Geral da Administração 40

2º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Contabilidade Básica II 80

Direito Empresarial 80

Lógica II 40

Matemática II 80

Redação Empresarial II 80

Sociologia II 40

3º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Comunicação Estratégica I 40

Contabilidade Intermediária 80

Direito do Trabalho 80

Economia I 80

Laboratório Contábil I 40

Matemática Financeira 80

4º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Comunicação Estratégica II 40

Direito Tributário 80

Economia II 80

Estatística I 80

Estrutura das Demonstrações Contábeis 80

Laboratório Contábil II 40
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Tabela 17 - Matriz Curricular da FECAP (Continuação) 

 
Dados da Pesquisa. Fonte dos dados: FECAP, 2018 

 

A matriz curricular da FECAP, no seu sitio possui algumas disciplinas que 

são diferenciais no curso, como lógica, comunicação estratégica e introdução às 

ciências atuariais, as demais disciplinas são comuns ao curso de ciências 

contábeis. A carga horária apresentada é de 3600 horas, acima das 3000 horas 

obrigatórias pelo MEC.  

5º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Análise das Demonstrações Contábeis 80

Contabilidade Avançada I 80

Contabilidade de Custos 80

Empreendedorismo 40

Estatística II 80

Introdução às Ciências Atuariais 40

6º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Auditoria Contábil 40

Contabilidade Gerencial 80

Contabilidade Avançada II 80

Finanças Corporativas 80

Metodologia Científica 80

Teoria da Contabilidade 40

7º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Avaliação de Empresas 80

Contabilidade e Orçamento Público 80

Contabilidade Tributária: Indiretos 80

Controladoria Estratégica 80

Perícia Contábil 40

Trabalho de Conclusão de Curso I 40

8º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Contabilidade Societária: Tóp. Contemporâneos 80

Contabilidade Tributária: Diretos 80

Eletiva 80

Ética e Governança Corporativa 40

Mercado Financeiro e de Derivativos 80

Trabalho de Conclusão de Curso II 40

Estágio de Iniciação Profissional 200

Atividades Complementares 200

CARGA HORÁRIA TOTAL 3600
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As tabelas 18 e 19, referem-se a matriz curricular da TREVISAN: 

 
Tabela 18 - Matriz Curricular da TREVISAN 

 

1º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

DIREITO SOCIETÁRIO 80

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 80

NORMAS E PRÁTICAS DE CONTABILIDADE 80

MATEMÁTICA 80

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 80

2º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

DIREITO TRIBUTÁRIO 80

MATEMÁTICA FINANCEIRA 80

NORMAS E PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA 80

TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES 80

TÉCNICAS E METODOLOGIA DE PESQUISA 80

3º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA 80

CONTABILIDADE DE CUSTOS 80

ESTATÍSTICAS E MÉTODOS MULTIVARIADOS 80

LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA 80

FILOSOFIA 80

4º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

AUDITORIA 80

CONTABILIDADE SOCIETÁRIA E COMERCIAL 80

MÉTODOS E SISTEMAS DE CUSTEIO 80

TEORIA DA CONTABILIDADE 80

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DIVERSIDADE 80
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Tabela 19 - Matriz Curricular da TREVISAN (Continuação) 

 
Dados da Pesquisa. Fonte dos dados: TREVISAN, 2018. 
 

 

A matriz da curricular da TREVISAN, no seu sitio não informa a carga horária 

referente as atividades complementares e, também em relação ao trabalho de 

conclusão do curso, porém é exigido a entrega no curso. Independente disso, a 

carga horária informada é de 3520 horas, bem acima da carga horária obrigatória 

determinada pelo MEC de 3000 horas. 

5º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO 80

FINANÇAS CORPORATIVAS 80

GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA 80

PERÍCIA, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 80

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 80

6º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

CONTABILIDADE AVANÇADA 80

ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 80

GOVERNANÇA CORPORATIVA E SUSTENTABILIDADE 80

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 80

SOCIOLOGIA APLICADA 80

7º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

VALUATION 80

GESTÃO DE RISCOS 80

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS 80

PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 80

ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA 80

8º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

CONTABILIDADE GERENCIAL 80

CONTROLADORIA ESTRATÉGICA 80

TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM CONTABILIDADE 80

ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL 80

ESTÁGIO CURRICULAR 400

ATIVIDADES COMPLEMENTARES entrega

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO entrega

CARGA HORÁRIA TOTAL 3520
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As tabelas 20 e 21, referem-se a matriz curricular da SÃO JUDAS: 

 
Tabela 20 - Matriz Curricular da SÃO JUDAS 

  

1º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Contabilidade 80

Sociedade e Modernidade 40

Fundamentos de Gestão de Processos 40

Modelos de Gestão 80

LAI: Identidade, Criatividade e Resolução de Problemas 40

Institucional - prática e ensino a distância 80

2º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Economia 80

Análise e Interpretação de Dados 80

Fundamentos de Gestão de Pessoas 40

LAI: Comunicação, Diversidade e Pensamento Crítico 40

Institucional II - prática e EAD 80

Fundamentos de Custos 40

3º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Projeto Interdisciplinar 2A 40

Empreendedorismo - prática e EAD 80

Contabilidade Intermediária 80

Teoria Geral da Contabilidade 80

Direito Comercial, Societário e Tributário 80

4º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Projeto Interdisciplinar 2B 40

Gestão Financeira e Orçamentária 80

Contabilidade de Custos 80

Matemática Financeira - prática e EAD 80

Contabilidade Tributária 80
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Tabela 21 - Matriz Curricular da SÃO JUDAS (Continuação) 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: SÃO JUDAS, 2018 

 
A matriz da curricular da São Judas, no seu sitio, apresenta disciplinas 

chamadas: competências adicionais, que são classificadas de 1 a 4 no 8º semestre. 

Pela percepção, acredita-se que provavelmente sejam disciplinas técnicas para o 

futuro formando, na busca de uma melhor atualização para o mercado profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

5º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Projeto Interdisciplinar 2C 40

Contabilidade Societária 80

Contabilidade e Orçamento Público 80

Direito Trabalhista e Legislação Social - prática e EAD 80

Mercado de Capitais e Avaliação de Empresas 80

6º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Escalada Empresarial 40

Análise de Custos 80

Contabilidade Avançada 40

Perícia, Mediação e Arbitragem 80

7º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Jogos de Empresas 40

Estrutura das Demonstrações Financeiras 80

Controladoria Estratégica 80

Auditoria Contábil 80

8º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Estágio Supervisionado 280

Análise das Demonstrações Financeiras 80

Práticas Contábeis 40

Adapti - nivelamento de adaptação 40

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 40

Laboratório de Aprendizagem Integrada Virtual I -Ativ. Complementar 40

Competências Adicionais 1 80

Competências Adicionais 2 80

Competências Adicionais 3 80

Competências Adicionais 4 80

CARGA HORÁRIA TOTAL 3160
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As tabelas 22 e 23, referem-se a matriz curricular do MACKENZIE: 

 
Tabela 22 - Matriz Curricular do MACKENZIE 

 

1º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Teorias da Administração 72

Matemática Aplicada às ciências contábeis 72

Ética e Cidadania I 36

Princípios de Economia 108

Introdução a Contabilidade I 72

Comunicação e Expressão 72

Noções de Direito 36

2º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Ética e Cidadania II 36

Sociologia das Organizações 72

Direito Social e Trabalhista 72

Processo Contábil e Tributário 120

Introdução a Contabilidade II 72

Economia Contemporânea 72

Matemática Financeira 72

Comportamento Organizacional 72

3º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Modelos Matemáticos Aplicados à Decisão 72

Contabilidade na avaliação de estoques 72

Princípios do Empreendedorismo 72

Introdução às Ciências Sociais 72

Direito Tributário 72

Contabilidade Societária: Receita e Estoque 72

Sistemas de Informação no Ambiente Corporativo 72

4º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Contabilidade de Tributos Indiretos 72

Métodos de custeio aplicados no processo de gestão 72

Inferência Estatística em Contabilidade 72

Direito Comercial 72

Contabildiade Societária: Ativos 64

Teoria da Contabilidade 72

Administração Estratégica 72
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Tabela 23 - Matriz Curricular do MACKENZIE (Continuação) 

 
Dados da pesquisa. Fonte: MACKENZIE, 2018 

 

A matriz da curricular do Mackenzie, no seu sitio, apresenta disciplinas 

optativas, no 7º e 8º semestre. Não se sabe publicamente se é uma opção do 

discente ou da instituição a escolha da disciplina naquele semestre. Independente 

se essas disciplinas fossem excluídas, a carga horária, também estaria sendo 

cumprida junto a obrigatoriedade do MEC. 

5º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Contabilidade de Tributos Diretos 72

Gestão Estratégica de Custos 72

Administração do Capital de giro 72

Análise das Demonstrações Financeiras 72

Contabilidade Societária: Passivos e Normas de Evidenciação 72

Análise Multivariada 72

Teoria da Contabilidade Avançada 72

Ética Profissional para Contadores 36

6º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Mercados Financeiros 72

Gestão da Estrutura de Capital 72

Contabilidade das Instituições Financeiras 72

Contabilidade Societária: Investimentos Societários 72

Metodologia de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas 72

Contabilidade no Planejamento e Controle Empresarial 72

Contabilidade Pública 72

7º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Instrumentos Financeiros e Derivativos 72

Contabilidade na avaliação de desempenho 72

Perícia Contábil 72

Optativa I: Responsabilidade Social Corporativa 72

Optativa II: Controles Internos e Compliance 72

8º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Auditoria 72

Avaliação de Empresas 72

Optativa III: Contabilidade Societária  e Internacional Avançada 72

Optativa IV: Controle Gerencial para Criação de Valor I 72

Estágio de Iniciação Profissional 400

Trabalho de Conclusão de Curso 80

Atividades Complementares 200

CARGA HORÁRIA TOTAL 4428
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As tabelas 24 e 25, refere-se a matriz curricular da PUC-SP: 

 

Tabela 24 - Matriz Curricular da PUC-SP 

   

1º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Contabilidade Básica 102

História do Pensamento Contábil 34

Introdução à tecnologia da Inf. Aplic. A Contabilidade 34

Introdução à Administração 68

Introdução ao Pensamento Teológico I 34

Matemática I 68

2º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Contabilidade Intermediária 102

Introdução à Pesquisa Contábil 34

Introdução ao Pensamento Teológico II 68

Matemática II 34

Noções de Lógica 34

Psicologia Aplicada a Contabilidade 34

Sociologia Aplicada a Contabilidade 34

3º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Contabilidade Avançada 68

Elementos da Economia 68

Estatística 68

Instituições de Direito 68

Métodos de Custeio 68

Oficinas de Treinamento Contábil I 34

4º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Análises dos Demonstrativos Contábeis 68

Economia Brasileira 34

Ética Profissional e Cidadania 34

Marketing 68

Matemática Financeira 34

Oficinas de Treinamento Contábil II 34

Português Instrumental 34

Sistemas de Custeio 68
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Tabela 25 - Matriz Curricular da PUC-SP (Continuação) 

 
Dados da pesquisa. Fonte: PUC-SP, 2018 
 
 

A matriz curricular da PUC-SP, no seu sitio apresenta uma disciplina 

chamada “Introdução ao Pensamento Teológico”, num total de 102 horas aulas, no 

entanto se fosse excluída, para alinhar especificamente com o curso de ciências 

contábeis, a carga horária apresentada estaria dentro dos parâmetros das 3000 

horas solicitadas e que são obrigatórias pelo MEC. 

5º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Contabilidade Gerencial 68

Controle e Gestão de Custos 68

Legislação Comercial e Societária 68

Orientação de Estágio I 184

Planejamento Contábil Financeiro 68

Sistemas Contábeis 34

6º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Controladoria Governamental 68

Instituições Financeiras: Crédito e Financiamentos 68

Noções de Filosofia 34

Normas Contábeis e de Auditoria 68

Orientação de Estágio II 184

Seminários de Contabilidade I 34

Técnicas de Medição de Desempenho 68

7º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Auditoria 68

Controladoria Organizacional 68

Direito Tributário 68

Economia Internacional e Comércio Exterior 34

Instrumentos Contábeis de Governança Corporativa 34

Noções da Atividade Atuarial 34

Orientação de Monografia I 34

Seminários de Contabilidade II 34

8º SEMESTRE DISCIPLINAS C.HORÁRIA

Contabilidade Internacional 68

Orientação de Monografia II 34

Perícia Contábil e Arbitragem 68

Planejamento Contábil Tributário 68

Relações de Trabalho 68

Teoria Contábil 68

Atividades Complementares 292

CARGA HORÁRIA TOTAL 3482
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4.1. PARAMETRIZAÇÃO DAS MATRIZES CURRICULARES 
 
Efetuado as aderências das disciplinas constantes nas matrizes curriculares 

das 5 (cinco) Instituições de Ensino Superior de São Paulo que mais aprovaram no 

exame de suficiência, com o modelo proposto pelo CFC ajustado, dentro das 

possibilidades, foram elaboradas 4 tabelas para cada instituição de Ensino.  

A primeira IES, parametrizada com a matriz curricular do CFC foi a FECAP, 

gerando 3 tabelas. A tabela 26 refere-se a carga horária do conteúdo de formação 

básica. 

 

Tabela 26 - GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA - FECAP 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: FECAP, 2018 

 

As linhas que constam vazias referem-se a disciplinas que não faz parte da 

matriz curricular proposta pelo CFC, no entanto, por limitação da pesquisa, pode 

estar alocado e distribuído em outras disciplinas. Exemplo típico é a disciplina 

instituições de direito público e privado pode estar diluído nas outras disciplinas de 

direito comercial e legislação social. Além disso, possui nesse grupo 390 horas 

aulas acima da proposta do CFC ajustada, que são 810 horas aulas.

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA

Matemática 160

Métodos Quantitativos Aplicados 160

Matemática Financeira 80

Comunicação Empresarial 160

Economia 160

Administração 40

Instituições de Direito Público e Privado 

Direito Comercial e Legislação Societária 80

Direito Trabalhista e Legislação Social 80

Direito e Legislação Tributária 80

Ética e Legislação Profissional 40

Filosofia da Ciência 

Metodologia do Trabalho Científico 

Lógica 80

Comunicação Estratégica 80

Total da carga horária 1200
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A segunda tabela 27 da FECAP refere-se ao conteúdo de formação 

profissional. 

 

Tabela 27 - GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - FECAP 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: FECAP, 2018 

 

As cargas horárias vazias, referem-se as disciplinas que o curso não 

disponibiliza na matriz curricular.  

A próxima tabela 28, demonstra a carga horária do conteúdo de formação 

teórico-prática, da instituição FECAP.

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA

Contabilidade Básica 160

Estrutura das Demonstrações Contábeis 80

Contabilidade Societária 160

Teoria Geral da Contabilidade 40

Perícia, Avaliação e Arbitragem 40

Contabilidade Avançada 160

Contabilidade de Custos 80

Apuração e Análise de Custos 80

Auditoria 40

Controladoria 80

Gestão de Finanças Públicas 80

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 80

Planejamento e Contabilidade Tributária 80

Contabilidade Internacional 

Responsabilidade Social 

Análise de Projetos e Orçamento Empresarial 80

Análise das Demonstrações Contábeis 80

Empreendedorismo 40

Mercado de Capitais 80

Finanças Empresariais 80

Sistemas de Informação Gerencial 80

Introdução às Ciências Atuariais 40

Tecnologia da Informação 

Optativa 80

Optativa 

Optativa 

Total da carga horária 1720
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Tabela 28 - GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA - FECAP 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: FECAP, 2018 

 

A tabela 29, demonstra a carga horária do conteúdo diferenciais do curso da 

instituição FECAP. 

 

Tabela 29 - GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS – FECAP 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: FECAP, 2018 

 

Na classificação das disciplinas, nos quatro eixos de conteúdo, a FECAP não 

apresentou a disciplina psicologia organizacional, no entanto, possui a disciplina 

sociologia com 120 horas aulas, que é classificada como diferencial. Com a 

parametrização dos dados da FECAP por similaridade das disciplinas, gerou a 

tabela 30, já comparada com a proposta do CFC ajustada. 

 

Tabela 30 - COMPARATIVO APÓS A PARAMETRIZAÇÃO FECAP X PROPOSTA DO CFC 

Dados da Pesquisa. Fonte: FECAP e CFC, 2018 

 

É verificado que os dados apresentados pela FECAP, demonstram que a 

Instituição investe mais de 48% em disciplinas do grupo - Conteúdo de Formação 

Básica e 33% em disciplinas Conteúdo de Formação Teórico-Prática acima da 

matriz curricular proposta pelo CFC. Além disso, possui disciplinas diferenciais num 

total de 120 horas que agregam valor ao curso, neste caso, a disciplina foi a 

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA CARGA HORÁRIA

Estágio de Iniciação Profissional 200

Metodologia de Pesquisa 80

Trabalho de Conclusão de Curso 80

Atividades Complementares 200

Total da carga horária 560

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS CARGA HORÁRIA

Sociologia I 80

Sociologia II 40

Psicologia Organizacional

Total da carga horária 120

MATRIZ CURRICULAR CARGA PROPOSTA VARIAÇÃO

FECAP HORÁRIA CFC

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 1200 810 148,15%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1720 1740 98,85%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 560 420 133,33%

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS 120 30 400,00%

TOTAL GERAL 3600 3000 120,00%
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sociologia, que representa 300% em relação a proposta do CFC. Cabe explicar 

que: “a sociologia é muito útil para a contextualização da empresa na sociedade 

interna e externa.” (SANTOS, p.151, 2007). 

De uma forma geral, a matriz curricular da FECAP apresentou um acréscimo 

de 20% de horas acima da proposta do CFC e na pesquisa apresentada foi a 

primeira no ranking na aprovação dos candidatos nos exames de suficiência do 

CFC no ano de 2017. 

Com um breve histórico, a Instituição FECAP é uma das pioneiras na 

educação da gestão de negócios e comércio desde 1902, com o nome Fundação 

Álvares Penteado, possuindo uma longa experiência na gestão de organizações. 

(FECAP, 2019). 

A segunda IES, parametrizada foi a TREVISAN, gerando 4 tabelas. A 

primeira tabela 31, refere-se a carga horária do conteúdo de formação básica. 

 

Tabela 31 - GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA – TREVISAN 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: TREVISAN, 2018 

 
A Instituição TREVISAN, praticamente apresenta todas as disciplinas que 

são aderentes com a matriz curricular proposta pelo CFC em relação ao conteúdo 

de formação básica, exceto a disciplina instituições de direito público e privado que 

pode estar diluído nas disciplinas de direito, além disso, é observado que a carga 

horária desse conteúdo está com 230 horas além da matriz curricular do CFC  

ajustada, que apresenta um total de 810 horas. 

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA

Matemática 80

Métodos Quantitativos Aplicados 80

Matemática Financeira 80

Comunicação Empresarial 80

Economia 80

Administração 160

Instituições de Direito Público e Privado 

Direito Comercial e Legislação Societária 80

Direito Trabalhista e Legislação Social 80

Direito e Legislação Tributária 80

Ética e Legislação Profissional 80

Filosofia da Ciência 80

Metodologia do Trabalho Científico 80

Total da carga horária 1040
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A tabela 32, apresenta a carga horária do conteúdo de formação profissional 

da TREVISAN. 

 

Tabela 32 - GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – TREVISAN 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: TREVISAN, 2018 

 

Neste conteúdo de formação profissional, foi verificado que a disciplina 

gestão de finanças públicas, não aparece, no entanto, pode estar incluída 

juntamente com disciplina contabilidade aplicada ao setor público. Essa afirmação 

só poderia ser confirmada com a abertura de todos os tópicos da disciplina, mas a 

pesquisa possui essa limitação de dados. 

Além dessa disciplina, observa-se que neste mesmo conteúdo de formação 

profissional não aparece a disciplina contabilidade internacional.

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA

Contabilidade Básica 160

Estrutura das Demonstrações Contábeis 80

Contabilidade Societária 160

Teoria Geral da Contabilidade 80

Perícia, Avaliação e Arbitragem 80

Contabilidade Avançada 80

Contabilidade de Custos 80

Apuração e Análise de Custos 80

Auditoria 80

Controladoria 80

Gestão de Finanças Públicas 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 80

Planejamento e Contabilidade Tributária 80

Contabilidade Internacional 

Responsabilidade Social 80

Análise de Projetos e Orçamento Empresarial 80

Análise das Demonstrações Contábeis 80

Empreendedorismo 80

Mercado de Capitais 80

Finanças Empresariais 80

Sistemas de Informação Gerencial 80

Tecnologia da Informação 80

Valuation 80

Gestão de Riscos 80

Optativa 

Optativa 

Optativa 

Total da carga horária 1920
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A próxima tabela 33 da TREVISAN, apresenta a carga horária do conteúdo 

de formação teórico-prática. 

 

Tabela 33 - GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA – TREVISAN 

  
Dados da Pesquisa. Fonte: TREVISAN, 2018 

 

Nesta tabela, a Instituição TREVISAN informa que a entrega que consta na 

matriz curricular do curso equivale as horas apresentadas para atividades 

complementares 200 horas e o trabalho de conclusão de curso 80 horas. 

A TREVISAN, também apresenta disciplinas diferenciais, conforme 

apresentada na tabela 34, que foi reclassificada. 

 

Tabela 34 - GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS – TREVISAN 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: TREVISAN, 2018 
 

A Instituição TREVISAN, apresenta na sua matriz curricular a disciplina 

psicologia, com 80 horas aula. Santos (2007, p. 151) afirma que: 

 

a psicologia demonstra a visão que o contador não pode ser mais 

considerado um profissional burocrata e direcionado a cumprir ou 

controlar procedimentos, mas é um gestor que deve  pertencer ao contexto 

social e político das organizações, além de serem necessárias as 

habilidades de gerenciar pessoas, negociar, tomar decisões e intervir no 

processo político do ambiente organizacional e social. 

 

Dentro desse parâmetro, a disciplina é muito útil para a formação do 

contador, pois fornece ao discente melhor compreensão, visão e habilidades de 

gerenciamento.  

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA CARGA HORÁRIA

Estágio de Iniciação Profissional 400

Metodologia de Pesquisa 80

Trabalho de Conclusão de Curso 80

Atividades Complementares 200

Total da carga horária 760

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS CARGA HORÁRIA

Psicologia Organizacional 80

Total da carga horária 80
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Como registro histórico, a instituição de ensino superior: TREVISAN, foi a 

segunda no ranking que mais aprovou nos exames de suficiência do CFC no ano 

de 2017. Ela surgiu em 1983 de uma empresa de treinamento empresarial, avançou 

para serviços de auditoria e consultoria, até chegar ao ensino superior (TREVISAN, 

2019). 

Após a parametrização dos dados da TREVISAN por similaridade das 

disciplinas, é apresentado na tabela 35, comparando com a proposta da matriz 

curricular do CFC ajustada. 

 

Tabela 35 - COMPARATIVO APÓS A PARAMETRIZAÇÃO TREVISAN X PROPOSTA DO CFC 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: TREVISAN e CFC, 2018 
 

A IES - TREVISAN concentra de uma forma global, seus investimentos 

educacionais acima da proposta da matriz curricular do CFC, com 26,67%. Essas 

variações estão distribuídas em todos os grupos de conteúdo: formação básica, 

com 28,40%; formação profissional, acima de 10%; formação teórico-prática, quase 

81% e diferenciais aproximadamente 167%, todos acima da proposta da matriz 

curricular do CFC. 

A próxima IES parametrizada foi a SÃO JUDAS, que teve sua fundação no 

início em 1947, com o curso de admissão de ginásio do Estado, mas o curso de 

graduação de ciências contábeis foi criado apenas em 1971 (SÃO JUDAS, 2019). 

Pela matriz curricular, foram elaboradas 4 tabelas. A primeira tabela 36, refere-se 

a carga horária do conteúdo de formação básica.

MATRIZ CURRICULAR CARGA PROPOSTA VARIAÇÃO

TREVISAN HORÁRIA CFC

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 1040 810 128,40%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1920 1740 110,34%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 760 420 180,95%

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS 80 30 266,67%

TOTAL GERAL 3800 3000 126,67%
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Tabela 36 - GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA - SÃO JUDAS 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: SÃO JUDAS, 2018 
 

A SÃO JUDAS foi a instituição que demonstrou a maior dificuldade na 

limitação de pesquisa de dados. Dessa forma, não foi possível verificar se dentro 

do curso possui diluído: métodos quantitativos, ética e legislação profissional ou 

metodologia do trabalho científico.  

No entanto, acredita-se que ética e legislação profissional, bem como 

metodologia de trabalho científico podem estar em algum conteúdo do curso, pois, 

a instituição possui 4 disciplinas com o nome de competências adicionais 

numeradas de 1 ao 4, que foram classificadas no grupo de conteúdo profissional, 

justamente por desconhecer o seu conteúdo interno. 

A próxima tabela parametrizada para essa pesquisa, foi a tabela 37, que 

refere-se a carga horária do grupo conteúdo de formação profissional da SÃO 

JUDAS.

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA

Matemática - PRÁTICA e EAD 80

Métodos Quantitativos Aplicados 

Matemática Financeira 80

Comunicação Empresarial  - PRÁTICA e EAD 80

Economia 80

Administração 160

Instituições de Direito Público e Privado 

Direito Comercial e Legislação Societária 40

Direito Trabalhista e Legislação Social 80

Direito e Legislação Tributária 40

Ética e Legislação Profissional 

Filosofia da Ciência 80

Metodologia do Trabalho Científico 

Total da carga horária 720
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Tabela 37 - GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – SÃO JUDAS 

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA

Contabilidade Básica 160

Estrutura das Demonstrações Contábeis 80

Contabilidade Societária 80

Teoria Geral da Contabilidade 80

Perícia, Avaliação e Arbitragem 80

Contabilidade Avançada 80

Contabilidade de Custos 80

Apuração e Análise de Custos 120

Auditoria 80

Controladoria 80

Gestão de Finanças Públicas 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 80

Planejamento e Contabilidade Tributária 80

Contabilidade Internacional 

Responsabilidade Social 

Análise de Projetos e Orçamento Empresarial 80

Análise das Demonstrações Contábeis 80

Empreendedorismo 120

Mercado de Capitais 80

Finanças Empresariais 

Sistemas de Informação Gerencial 

Jogos de Empresas 40

Competências Adicionais 1, 2, 3 4 320

Tecnologia da Informação 80

Optativa 

Total da carga horária 1880  
Dados da Pesquisa. Fonte: SÃO JUDAS, 2018 

 

Neste grupo, observou-se que a SÃO JUDAS, não apresenta disciplinas 

como: gestão de finanças públicas, contabilidade internacional, responsabilidade 

social, finanças empresariais, sistema de informação gerencial, mas, no entanto, 

apresenta 4 disciplinas chamadas competências adicionais nºs 1, 2, 3 e 4. Como já 

informado anteriormente, é possível que essas disciplinas sejam um conjunto de 

vários conteúdos e colaborem no suporte para aquelas que não são apresentadas 

explicitamente. 

O grupo conteúdo de formação teórico-prática, é apresentada na tabela 38 

com as respectivas cargas horárias da SÃO JUDAS. 
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Tabela 38 – GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA – SÃO JUDAS 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: SÃO JUDAS, 2018 

 

A Instituição SÃO JUDAS exige o trabalho de conclusão de curso, porém 

não é divulgado na matriz curricular da instituição. Outro fator curioso são as 

atividades complementares, chamados de projeto interdisciplinar.   

Por fim, a tabela 39, demonstra o conteúdo – diferencias da SÃO JUDAS. 

 
Tabela 39 - GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS – SÃO JUDAS 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: SÃO JUDAS, 2018 
                                                                                                                                                   

A SÃO JUDAS possui uma disciplina de psicologia que explicitamente 

trabalha com identidade, criatividade e resolução de problemas. 

Após a parametrização dos dados da SÃO JUDAS por similaridade das 

disciplinas, é apresentado a tabela 40, já comparado com a proposta da matriz 

curricular do CFC ajustada. 

 

Tabela 40 - COMPARATIVO APÓS A PARAMETRIZAÇÃO SÃO JUDAS X PROPOSTA DO CFC 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: SÃO JUDAS e CFC, 2018 
 

A IES - SÃO JUDAS concentra seus investimentos educacionais, nas 

disciplinas do grupo – Conteúdo de Formação Teórico-Prática, com quase 43% 

acima da proposta curricular do CFC. Também aplica 8% acima da média da 

proposta do CFC no grupo – Conteúdo de Formação Profissional. E 33% no 

conteúdo diferencias, também acima da matriz curricular proposta pelo CFC. No 

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA CARGA HORÁRIA

Estágio de Iniciação Profissional 280

Metodologia de Pesquisa

Trabalho de Conclusão de Curso 80

Atividades Complementares - Projeto Interdisciplinar 2A, 2B, 2C 240

Total da carga horária 600

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS CARGA HORÁRIA

Psicologia Organizacional 40

Total da carga horária 40

MATRIZ CURRICULAR CARGA PROPOSTA VARIAÇÃO

SÃO JUDAS HORÁRIA CFC

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 720 810 88,89%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1880 1740 108,05%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 600 420 142,86%

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS 40 30 133,33%

TOTAL GERAL 3240 3000 108,00%
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entanto, existe uma diminuição de 11% no grupo - Conteúdo de Formação Básica. 

Esses dados poderiam ser melhores esclarecedores se não houvesse a limitação 

de pesquisa dos dados. 

Após a distribuição das disciplinas, no geral, a Instituição SÃO JUDAS aplica 

8% a mais de horas aulas no curso de ciências contábeis, acima da obrigatoriedade 

da carga horaria do MEC. 

  A quarta IES, parametrizada foi a MACKENZIE, que foi fundada em 1870, 

a mais antiga desse grupo de instituições selecionada para a pesquisa. Nesse 

estudo foi elaborado 4 tabelas. A primeira tabela 41, refere-se a carga horária do 

conteúdo de formação básica. 

 
Tabela 41 - GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA - MACKENZIE  

  
Dados da Pesquisa. Fonte: MACKENZIE, 2018 

 

A Mackenzie apresentou nesse grupo disciplinas com maior ênfase em 

matemática, economia, administração e direito, demonstrando a preocupação com 

a formação do discente como cidadão e oferecendo uma carga maior de horas 

aulas para dar suporte ao aluno na geração da informação. 

A próxima tabela 42, refere-se a carga horária do conteúdo de formação 

profissional da MACKENZIE: 

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA

Matemática 72

Métodos Quantitativos Aplicados 144

Matemática Financeira 72

Comunicação Empresarial 72

Economia 180

Administração 144

Instituições de Direito Público e Privado 36

Direito Comercial e Legislação Societária 72

Direito Trabalhista e Legislação Social 72

Direito e Legislação Tributária 192

Ética e Legislação Profissional 36

Filosofia da Ciência 72

Metodologia do Trabalho Científico 

Total da carga horária 1164
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Tabela 42 - GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MACKENZIE 

  
Dados da Pesquisa. Fonte: MACKENZIE, 2018 

 
Neste grupo, a MACKENZIE apresenta uma carga admirável de disciplinas 

voltadas a controles e análises e disciplinas que não aparecem na matriz curricular 

proposta pelo CFC, mas que podem estar diluídas nos demais conteúdos similares. 

A MACKENZIE apresenta disciplinas voltada para instituições financeiras e 

para grandes empresas, como avaliação de empresas, controles internos e 

compliance, contabilidade das instituições financeiras e controle gerencial para 

criação de valor. 

Essas disciplinas, possivelmente dão um excelente diferencial para o 

profissional contábil e o mercado exigente corporativo específico absorve esses 

profissionais com uma certa facilidade por apresentar esse conteúdo em sua 

formação contábil. 

 

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA

Contabilidade Básica 144

Estrutura das Demonstrações Contábeis 

Contabilidade Societária 144

Teoria Geral da Contabilidade 144

Perícia, Avaliação e Arbitragem 72

Contabilidade Avançada 208

Contabilidade de Custos 72

Apuração e Análise de Custos 72

Auditoria 144

Controladoria 72

Gestão de Finanças Públicas 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 72

Planejamento e Contabilidade Tributária 144

Contabilidade Internacional 72

Responsabilidade Social 72

Análise de Projetos e Orçamento Empresarial 144

Análise das Demonstrações Contábeis 144

Empreendedorismo 72

Mercado de Capitais 72

Finanças Empresariais 72

Sistemas de Informação Gerencial 72

Tecnologia da Informação 72

Avaliação de Empresas 72

Controles Internos e Compliance 72

Contabilidade das Instituições Financeiras 72

Controle Gerencial para Criação de Valor 72

Total da carga horária 2368
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A próxima tabela 43, refere-se a carga horária do conteúdo de formação 

teórico-prática do MACKENZIE. 

 

Tabela 43 - GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA - MACKENZIE 

  
Dados da Pesquisa. Fonte: MACKENZIE, 2018 

 

A tabela 43 – Conteúdo de Formação Teórico-Prática - MACKENZIE, 

mostra-se: estágio de iniciação profissional, trabalho de conclusão de curso e 

atividades complementares, mas não são divulgados no sitio, o aluno só sabe na 

secretaria da instituição. 

A Instituição MACKENZIE também apresentou 2 disciplinas consideradas 

diferenciais, conforme exposto na tabela 44. 

 

Tabela 44 - GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAS – MACKENZIE 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: MACKENZIE, 2018 

 

Efetuado a parametrização dos dados da MACKENZIE por similaridade das 

disciplinas, já comparado com a matriz curricular proposta pelo CFC, conforme 

apresentada na tabela 45. 

 
Tabela 45 - COMPARATIVO APÓS A PARAMETRIZAÇÃO MACKENZIE X PROPOSTA DO CFC 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: MACKENZIE e CFC, 2018

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA CARGA HORÁRIA

Estágio de Iniciação Profissional 400

Metodologia de Pesquisa 72

Trabalho de Conclusão de Curso 80

Atividades Complementares 200

Total da carga horária 752

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS CARGA HORÁRIA

Psicologia Organizacional 72

Sociologia das Organizações 72

Total da carga horária 144

MATRIZ CURRICULAR CARGA PROPOSTA VARIAÇÃO

MACKENZIE HORÁRIA CFC

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 1164 810 143,70%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2368 1740 136,09%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 752 420 179,05%

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS 144 30 480,00%

TOTAL GERAL 4428 3000 147,60%
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A IES – MACKENZIE investe mais de 47% acima da obrigatoriedade das 

3000 horas determinada pelo MEC. Essas horas adicionais estão concentradas em 

todos os grupos:  mais de 43% em disciplinas do grupo – conteúdo de formação 

básica; 36% no grupo – conteúdo de formação profissional; mais de 79% no grupo 

– conteúdo de formação teórico-prática e 380% no conteúdo diferenciais, do que 

foi proposto pela matriz curricular do CFC.  

A quinta e última IES, parametrizada foi a PUC-SP, gerando também 4 

tabelas. A primeira tabela 46, refere-se a carga horária do conteúdo de formação 

básica. 

 
Tabela 46 - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA – PUC-SP 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: PUC-SP, 2018 

 
Na composição do grupo - Conteúdo de Formação Básica, observa-se que 

a PUC-SP está adequada em todas as disciplinas que faz parte da matriz curricular 

proposta pelo CFC. Além disso, esse grupo apresenta o foco na disciplina de 

economia com 136 horas aula e na sequência matemática com 102 horas aula. 

A próxima tabela 47, refere-se a carga horária do conteúdo de formação 

profissional da PUC-SP.

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA

Matemática 102

Métodos Quantitativos Aplicados 68

Matemática Financeira 34

Comunicação Empresarial 34

Economia 136

Administração 68

Instituições de Direito Público e Privado 68

Direito Comercial e Legislação Societária 68

Direito Trabalhista e Legislação Social 68

Direito e Legislação Tributária 68

Ética e Legislação Profissional 34

Filosofia da Ciência 34

Noções de Lógica 34

Metodologia do Trabalho Científico 34

Marketing 68

Total da carga horária 918



83 
 

Tabela 47 - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - PUC-SP 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: PUC-SP, 2018 

 
Pela distribuição apresentada, este grupo: conteúdo de formação 

profissional não apresenta as disciplinas de estrutura das demonstrações contábeis 

e gestão de finanças públicas. Essas duas disciplinas podem estar diluídas em 

outras similares. Além dessas, também não apresenta a disciplina 

empreendedorismo e mercado de capitais. 

A tabela 48, refere-se a carga horária do conteúdo de formação teórico-

prática da PUC-SP. 

Tabela 48 - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA - PUC-SP 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: PUC-SP, 2018 

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA

Contabilidade Básica 102

Estrutura das Demonstrações Contábeis 

Contabilidade Societária 102

Teoria Geral da Contabilidade 102

Perícia, Avaliação e Arbitragem 68

Contabilidade Avançada 136

Contabilidade de Custos 136

Apuração e Análise de Custos 68

Auditoria 136

Controladoria 68

Gestão de Finanças Públicas 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 68

Planejamento e Contabilidade Tributária 136

Contabilidade Internacional 68

Responsabilidade Social 34

Análise de Projetos e Orçamento Empresarial 68

Análise das Demonstrações Contábeis 68

Empreendedorismo 

Mercado de Capitais 

Finanças Empresariais 68

Sistemas de Informação Gerencial 102

Tecnologia da Informação 34

Instituições Financeiras: Crédito e Financiamentos 68

Noções de Atividade Atuarial 34

Total da carga horária 1666

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA CARGA HORÁRIA

Estágio de Iniciação Profissional 368

Metodologia de Pesquisa

Trabalho de Conclusão de Curso 68

Atividades Complementares 292

Total da carga horária 728
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Neste Conteúdo de Formação Teórico-Prática – PUC-SP, não aparece 

divulgado, metodologia de pesquisa, mas possui orientação para elaboração do 

trabalho de conclusão de curso. 

A PUC-SP apresentou algumas disciplinas consideradas diferencias, que 

consta na tabela 49. 

 

Tabela 49 - GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAS – PUC-SP 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: PUC-SP, 2018 

 

A IES PUC-SP, neste grupo, apresenta a disciplina: introdução ao 

pensamento teológico com um total de 102 horas aula. Acredita-se que o 

ensinamento religioso vai dar um melhor suporte na formação do cidadão. Além 

disso, a instituição é uma entidade católica, tendo como gestores a igreja e foi 

fundada em 1946. 

A PUC-SP, ainda, apresenta duas disciplinas interessantes em sua matriz 

curricular. As disciplinas psicologia e sociologia. Essas disciplinas melhoram a 

performance do curso na compreensão perante a sociedade 

A parametrização dos dados da PUC-SP por similaridade das disciplinas, 

gerou a tabela 50, já comparado com a proposta da matriz curricular do CFC. 

 

Tabela 50 - COMPARATIVO APÓS A PARAMETRIZAÇÃO PUC-SP X PROPOSTA DO CFC 

 
Dados da Pesquisa. Fonte: PUC-SP e CFC, 2018 
 

A IES - PUC-SP apresenta seus investimentos educacionais, nas disciplinas 

do grupo - Conteúdo de Formação Básica, com 13% acima da proposta curricular 

do CFC e quase 4% abaixo no grupo Conteúdo de Formação Teórico-Prática. 

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS CARGA HORÁRIA

Introdução Ao Pensamento Teológico 102

Psicologia Organizacional 34

Sociologia aplicada a contabilidade 34

Total da carga horária 170

MATRIZ CURRICULAR CARGA PROPOSTA VARIAÇÃO

PUC-SP HORÁRIA CFC

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 918 810 113,33%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1666 1740 95,75%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 728 420 173,33%

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAIS 170 30 566,67%

TOTAL GERAL 3482 3000 116,07%
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Observa-se que o grupo - Conteúdo de Formação Profissional, apresenta um 

aumento de 73% acima da matriz curricular proposta pelo CFC. Além disso, possui 

aproximadamente 467% no conteúdo – diferenciais, nas disciplinas que englobam: 

teologia, sociologia e psicologia. Como já havia sido comentado anteriormente. A 

PUC-SP no geral, aplica 16% acima das 3000 horas aulas determinadas pelo MEC. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados na pesquisa, que foram efetuados com as 5 

(cinco) IES selecionadas, demonstraram que todas as instituições de ensino 

investem mais de 3000 horas aulas no curso de bacharelado em ciências contábeis, 

ultrapassando a obrigatoriedade determinada pelo MEC. Esse aumento das horas 

aulas nas instituições de ensino superior, tiveram variações entre 8% a 47%.  

Cada IES pesquisada, possui suas particularidades, motivo este que as 

variações não são iguais. A tabela 51 apresenta o resumo consolidado comparativo 

de cada instituição em relação com a matriz curricular ajustada proposta pelo CFC. 

 

Tabela 51 - Resumo Consolidado Comparativo das 5 IES selecionadas - 2017 

 
Dados compilados da pesquisa. IESs x CFC matriz curricular ajustada. 

MATRIZ CURRICULAR CARGA PERCENTUAL PROPOSTA VARIAÇÃO

FECAP HORÁRIA NOS GRUPOS CFC IES x CFC

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 1200 33,33% 810 148,15%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1720 47,78% 1740 98,85%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 560 15,56% 420 133,33%

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAL 120 3,33% 30 400,00%

TOTAL GERAL 3600 100,00% 3000 120,00%

MATRIZ CURRICULAR CARGA PERCENTUAL PROPOSTA VARIAÇÃO

TREVISAN HORÁRIA NOS GRUPOS CFC IES x CFC

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 1040 27,37% 810 128,40%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1920 50,53% 1740 110,34%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 760 20,00% 420 180,95%

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAL 80 2,11% 30 266,67%

TOTAL GERAL 3800 100,00% 3000 126,67%

MATRIZ CURRICULAR CARGA PERCENTUAL PROPOSTA VARIAÇÃO

SÃO JUDAS HORÁRIA NOS GRUPOS CFC IES x CFC

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 720 22,22% 810 88,89%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1880 58,02% 1740 108,05%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 600 18,52% 420 142,86%

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAL 40 1,23% 30 133,33%

TOTAL GERAL 3240 100,00% 3000 108,00%

MATRIZ CURRICULAR CARGA PERCENTUAL PROPOSTA VARIAÇÃO

MACKENZIE HORÁRIA NOS GRUPOS CFC IES x CFC

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 1164 26,29% 810 143,70%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2368 53,48% 1740 136,09%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 752 16,98% 420 179,05%

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAL 144 3,25% 30 480,00%

TOTAL GERAL 4428 100,00% 3000 147,60%

MATRIZ CURRICULAR CARGA PERCENTUAL PROPOSTA VARIAÇÃO

PUC-SP HORÁRIA NOS GRUPOS CFC IES x CFC

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 918 26,36% 810 113,33%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1666 47,85% 1740 95,75%

GRUPO - CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 728 20,91% 420 173,33%

GRUPO - CONTEÚDO DIFERENCIAL 170 4,88% 30 566,67%

TOTAL GERAL 3482 100,00% 3000 116,07%
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A tabela resumo demonstra o comportamento das IES, em relação a 

aplicação nos grupos de conteúdos que foram parametrizados com a matriz 

curricular proposta pelo CFC, juntamente com o modelo utilizado. 

O comparativo foi elaborado em consonância e aderência aos grupos de 

conteúdo, que detectaram os pontos a saber: 

As 4 (quatro) Instituições de Ensino Superior: FECAP, TREVISAN, 

MACKENZIE e PUC-SP Investem de 13% a 48%, no grupo de conteúdo de 

Formação Básica acima da proposta da matriz curricular do CFC. Neste grupo 

encontram-se as disciplinas de egresso do curso, com isso, as IESs formam 

primeiramente o discente a conhecer, refletir e a pensar, dando a base e a estrutura 

para a formação inicial do estudante na vida acadêmica. Dessa forma, o aluno tem 

maior facilidade de entendimento nas disciplinas que terá que cursar durante o 

curso. Esse ponto pode ser justificado pelo resultado de maiores percentuais de 

aprovação no exame de suficiência do CFC. 

Com a parametrização efetuada, a IES SÃO JUDAS, foi a única que 

apresentou uma diminuição de 11% a menos, no grupo de conteúdo de formação 

básica em relação a matriz curricular proposta pelo CFC, mas investe em outros 

grupos. Acredita-se que essa IES possui uma outra filosofia de trabalho e 

investimento, que precisava ser analisada um pouco mais profunda, se não 

houvesse a limitação da pesquisa, cabendo numa outra oportunidade aprofundar, 

para saber como ela faz essa gestão no seu aprendizado de formação básica. 

Em relação ao conteúdo de formação profissional, as três IES: TREVISAN, 

SÃO JUDAS e MACKENZIE, investiram entre 8% e 36% acima da proposta 

curricular do CFC. Destaca-se que a MACKENZIE foi a que mais investiu (36%). 

Enquanto a FECAP e a PUC-SP apresentaram uma diminuição de 1% e 4% 

respectivamente neste conteúdo de ensino. 

O grupo conteúdo de formação profissional é extremamente relevante e 

fundamental para o conhecimento do graduado, pois é nele que se conhece toda a 

teoria da profissão contábil, é nesse grupo que se forma a sua qualificação, bem 

como o seu perfil como profissional, pois segundo VEIGA (2002, p. 115): “o perfil 

esperado do graduado em contabilidade é qualificação, visão abrangente de 
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negócios, atualização com o que acontece no âmbito mundial, com postura e 

responsabilidade para exercer cargos de confiança.”  

O outro grupo que foi analisado: conteúdo de formação teórico-prática, 

demonstrou que todas as IES aplicam acima da matriz curricular da proposta do 

CFC e o comportamento foram: FECAP (33%), TREVISAN (81%), SÃO JUDAS 

(43%), MACKENZIE (79%) e PUC-SP (73%). Esse conteúdo é muito importante, 

pois o aluno coloca em prática tudo aquilo que aprendeu na sala de aula. Os 

percentuais acima do solicitado pelo MEC, informam que as IES estão atentas na 

formação profissional do aluno, pois buscam fazer a parte teórica se transformar 

em prática, com o estágio supervisionado, o trabalho de conclusão de curso e as 

atividades complementares. 

O último grupo, conteúdo diferenciais, demonstrou que todas as IES aplicam 

acima da matriz curricular do CFC (30 horas aulas), com muitas horas aulas, que 

apresentaram os seguintes indicadores: FECAP 120 horas aulas (300%), 

TREVISAN 80 horas aulas (167%), SÃO JUDAS 40 horas aulas (33%), 

MACKENZIE 144 horas aulas (380%) e PUC-SP 170 horas aulas (467%). 

Registra-se que comparando todas as IES, a SÃO JUDAS e a que aplica 

menos horas aulas nesse grupo e a PUC-SP e a que mais aplica horas aulas, no 

entanto, a PUC-SP é a única que possui nesse grupo 102 horas aulas de introdução 

ao pensamento teológico, que se fosse excluída, o percentual passaria para 167%, 

mudando completamente a análise das IESs que mais aplicam nesse grupo – 

conteúdo diferenciais. 

Outro ponto notado e fundamental entre as IESs, foi a verificação que todas 

aplicam maior percentual de conteúdo acima da carga horária no MEC, no grupo 

de formação básica x formação profissional. FECAP (básica 48% x profissional 

menos 1%), TREVISAN (básica 28% x profissional 10%), MACKENZIE (básica 43% 

x profissional 36%) e PUC-SP (básica 13% x profissional menos 4%), exceto a SÃO 

JUDAS (básica menos 11% x profissional 8%). Esta última foi a que teve maior 

adversidade na limitação dos dados. 
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Para encerrar a análise, a tabela 52 resume a ordem de ranqueamento das 

5 (cinco) IES que mais aprovaram alunos no exame de suficiência, bem como o 

seu investimento em horas aulas.  

 

Tabela 52 - RANKING IES x INVESTIMENTOS EM HORAS AULAS - 2017 

 
Dados Compilados da Pesquisa. 
 

Esses dados, apenas demonstram que existem outros fatores que 

corroboram para maior aprovação no exame de suficiência que não foram 

contemplados nesta pesquisa, por exemplo: os tópicos que fazem parte 

individualmente de cada conteúdo, a formação dos professores, a sua titulação, 

bem como a sua atualização, a infraestrutura da instituição, seja sua localização, 

qualidade da biblioteca, tecnologia e seus equipamentos disponíveis, a quantidade 

de alunos por sala, entre outros, a formação familiar do discente, se ele trabalha ou 

não, se são alunos do curso diurno ou noturno. Tudo isso impacta no percentual de 

maior ou menor aprovação no exame de suficiência. Além disso, verificou-se que 

nem sempre maiores investimentos em horas aulas, transformam em maiores 

indicadores de aprovação, conforme verificado na MACKENZIE, 47,60% acima da 

obrigatoriedade do MEC, com aprovação de 64,43% enquanto no mesmo período 

a FECAP, investiu 20% acima do obrigatório pelo MEC e aprovou 71,51% no 

mesmo conjunto do exame. Essa análise demonstrou que existem outros 

elementos que fazem parte de um maior ou menor indicador, que precisam levar 

em consideração, mas esta pesquisa teve o objetivo de aferir apenas a matriz 

curricular ajustada do CFC. 

 

 

POSIÇÃO IES MÉDIA APROVADOS - CFC HORAS AULAS % ACIMA MEC

1º FECAP 71,51% 3600 20,00%

2º TREVISAN 68,28% 3800 26,67%

3º SÃO JUDAS 65,12% 3240 8,00%

4º MACKENZIE 64,43% 4428 47,60%

5º PUC-SP 55,67% 3428 16,07%
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CONSIDERAÇÕES  

 

A presente pesquisa exploratória e qualitativa, teve o objetivo de analisar e 

comparar as matrizes curriculares e a carga horária aplicada nas 5 (cinco) 

instituições de ensino superior privadas do estado de São Paulo em relação a matriz 

curricular ajustada do CFC, que mais aprovaram no exame de suficiência do 

Conselho Federal de Contabilidade durante o ano de 2017, contemplando os dois 

exames que ocorreram naquele ano. 

As IESs que fizeram parte dessa pesquisa foram: a FECAP, a TREVISAN, a 

SÃO JUDAS, a MACKENZIE e a PUC-SP, selecionadas por meio de ranqueamento 

atendidos juntamente com dois critérios: 50 alunos participantes no exame de 

suficiência e no mínimo 50% de candidatos aprovados. Os dados das matrizes 

curriculares utilizados foram coletados nos sítios das IESs e os resultados de 

aprovação no sitio do CFC. 

Nesta pesquisa foram verificados as semelhanças e diferenças das IESs 

com a matriz curricular ajustada do CFC, além de comparar com os 4 (quatro) 

grupos de conteúdos de disciplinas do curso de ciências contábeis, que foram 

selecionados em: formação básica, formação profissional, formação teórico-prática 

e diferenciais. 

O presente estudo também contou com limitação de pesquisa em relação 

aos dados coletados no sitio, pois algumas IESs não deixa claro o nome da 

disciplina, o que dificultou a seleção para o grupo específico, tendo por parte do 

pesquisador um critério subjetivo na sua classificação, Ainda, teve instituições de 

ensino que em relação ao estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso 

e atividades complementares, não divulga no sitio e só informa diretamente na 

secretaria da instituição. 

Os resultados obtidos foram atingidos e mostraram dois fatores que nos 

levam a uma reflexão. Isoladamente a FECAP foi a que mais investiu no conteúdo 

de formação básica, 48% acima da matriz curricular do MEC e foi a que mais 

aprovou no exame de suficiência (71,51%). Acredita-se que investir mais na 

formação básica como: matemática, português, economia, direito, entre outros, 

facilita e capacita o aluno no entendimento em todo o curso e na sua formação 
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profissional. E outro ponto a se destacar, foi que as IESs pesquisadas mantêm na 

sua matriz curricular, disciplinas como: psicologia e sociologia, pois elas dão um 

melhor direcionamento do aluno em relação a sociedade que se faz parte. 

Espera-se que este estudo, possa trazer benefícios para a sociedade 

acadêmica, para as instituições de ensino superior, para os alunos e para todos 

que estejam envolvidos no processo educacional na busca de um melhor curso de 

bacharelado em ciências contábeis. 

A pesquisa no geral apresentou por meio de um dos fatores que fizeram a 

diferença nas IES estudadas que foram: a estrutura curricular, que proporcionaram 

mais de 50% (cinquenta por cento) de aprovação dos discentes. Este fato deixa em 

aberto discussões e reflexões que podem melhorar o ensino de contabilidade nas 

IESs, se houverem ajustes, podendo o estudo ser utilizado como benchmarking em 

suas matrizes curriculares. 

Essa pesquisa poderá originar novas pesquisas aprofundando o assunto, 

como, os tópicos aplicados no conteúdo em relação ao exame de suficiência, o 

comportamento do discente e a sua classe social, se trabalha ou apenas estuda, 

poderá também surgir pesquisa por região do país x CFC, ou mensurar se a 

qualidade do docente, a sua titulação e a sua atualização refletem na maior 

aprovação no exame de suficiência. 

Espera-se, também, que este trabalho possa originalizar novos estudos 

voltados para a educação contábil, como os novos métodos de aprendizagem, 

chamados de metodologias ativas e pesquisas voltadas para o exame do CFC e 

ENADE em prol da melhor qualidade na formação do profissional contábil. 
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