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Metodologias de ensino do curso de Ciências Contábeis aplicadas pelos docentes da 

Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda. 

 

 

Resumo: 

 

A educação tem participação ativa no progresso do país, sendo assim é significativo o número 

de pesquisas atualmente que abordam o processo de ensino–aprendizagem. As pesquisas 

feitas por Vidal, Vidal e Vidal (2012), Passos e Martins (2006) em universidades de Minas 

Gerais e da Grande São Paulo estudam esse tema. O mesmo estudo foi promovido em Volta 

Redondo, com o intuito de identificar e analisar dentre os vários métodos e técnicas existentes 

no processo de ensino e aprendizagem, quais os professores de Contabilidade, da 

Universidade Federal Fluminense, conhecem e utilizam. Para isso foram consultados onze 

docentes. Aula expositiva seguida de exercícios permanece a técnica mais mencionada. 

Dentre os recursos didáticos mais utilizados estão: quadro de giz, softwares e Datashow. 

Trabalhos em grupos, leitura de artigos e seminários também foram bastante citados. Os 

docentes em sua totalidade fazem uso do método dedutivo e lógico respectivamente, ou seja, 

seguem do geral para o particular e quando necessário o aplicam em situações práticas. Foi 

expressivo o número de docentes que considera como fator de sucesso a harmonia entre 

conhecimentos técnicos e características comportamentais em que um complementa o outro. 

O trinômio proativo, participativo e interessado são princípios esperados de um bom aluno. 

Nas avaliações, o critério em evidência é a prova escrita. A relevância e colaboração 

demonstrado pelos participadores da pesquisa sugerem-se novas investigações nesse sentido, 

por exemplo: a comparação entre a real perspectiva do aluno e do professor, bem como a 

aplicação desse mesmo questionário em outras universidades. 

Palavras-chave: Docentes; Ensino-aprendizagem. 

 

 

1. Introdução  

   

As Instituições de Ensino Superior (IES) são agentes transformadores no processo de 

desenvolvimento do país por meio da disseminação do conhecimento. Através dessa 

percepção tem se tornado significativo o número de pesquisas envolvendo o processo de 

ensino e aprendizagem. A importância qualitativa oferecida no ensino superior incide 

diretamente em profissionais capacitados para atender ao mercado de trabalho (PAVIONE; 

AVELINO; FRANCISCO, 2016). 

Em meio a um contexto de inovações tecnológicas no qual a mão de obra humana vai 

sendo aos poucos substituída, ainda se faz necessária a figura física do docente em sala de 

aula por agregar valores, estímulos e estratégias no processo de aprendizagem, o que exige 

uma constante avaliação do perfil metodológico do professor (SILVA, 2006). 

Segundo dados estatísticos da educação superior divulgados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Brasil apresentava em 2000 um 

total de 510 cursos de Ciências Contábeis; em 2005 esse número passou para 816 cursos; em 

2010 para 1.052; e, em 2015, esse total era de 1.224 cursos. Observa-se que em uma escala de 

15 anos, o total de cursos de Ciências Contábeis ascendeu em 140%. 
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Percebe-se que ao longo desse período os cursos de graduação em Ciências Contábeis 

tiveram um significativo aumento, ao passo que também ocorreram grandes mudanças na 

ciência contábil, devido às inovações tecnológicas, mudanças na legislação e no perfil do 

profissional contábil, que tende a ser cada vez mais um tomador de decisões do que um 

simples técnico operacional. 

Os docentes, por sua vez, precisam reformular suas práticas, suas competências e 

principalmente seu saber para atender a realidade em que estão inseridas as necessidades dos 

discentes nas instituições de ensino e da sua contribuição no ambiente acadêmico. Segundo 

Vidal, Vidal e Vidal (2012), caso haja uma desatualização dos docentes quanto às ferramentas 

de ensino que surgem com os avanços tecnológicos, pode ocorrer um desequilíbrio entre suas 

técnicas e o perfil dos educadores, prejudicando o ensino. 

Assim se faz necessário que o processo de ensino e aprendizagem seja eficaz frente a 

essas mudanças e por conta disso várias pesquisas têm sido desenvolvidas com a finalidade de 

verificar o processo atual e propor aperfeiçoamentos (VIDAL; VIDAL; VIDAL, 2012; 

PASSOS; MARTINS, 2006). Dessa forma, surge o seguinte problema de pesquisa: Entre os 

vários métodos e técnicas existentes no processo de ensino e aprendizagem, quais os 

professores de Contabilidade, em Volta Redonda, conhecem e utilizam? 

Diante desse contexto, essa pesquisa tem como objetivo analisar quais são os métodos, 

ferramentas e estratégias utilizadas pelos professores de contabilidade, especificamente, na 

Universidade Federal Fluminense, em Volta Redonda. 

O ensino da contabilidade vem sendo dinamizado e, por isso, necessita de estudos que 

proporcionem novos caminhos, e estratégias às novas necessidades de mercado, uma vez que 

as mudanças ainda são recentes. O intuito dessa pesquisa é obter resultados que evidenciem o 

desempenho do ensino contábil bem como suas fragilidades, a fim de contribuir 

positivamente com o ensino e também servir para futuras comparações entre instituições e 

professores (VENDRUSCULO; BEHAR, 2014). 

Na próxima seção, será apresentado um breve resumo sobre o ensino da contabilidade 

no Brasil e os principais métodos de ensino aplicados; em seguida, serão expostos os 

procedimentos metodológicos utilizados para a confecção dessa pesquisa. Na seção seguinte, 

serão apresentados os resultados obtidos e, por último, as considerações finais. 

 

 
2. Fundamentação Teórica   

 

2.1 O Ensino Contábil no Brasil 

 

O ensino de contabilidade no Brasil iniciou-se no século XIX por intermédio das 

Aulas de Comércio e do Instituto Comercial do Rio de Janeiro, com a vinda da Família Real 

Portuguesa, em 1808. Entretanto, apenas no século XX foi criado o ensino superior e a pós-

graduação stricto sensu em Contabilidade. Segundo Candiotto e Miguel (2009), o longo 

período de mais de um século desde o surgimento até a regulamentação mostrava o 

desinteresse da elite brasileira com os cursos profissionalizantes. 

Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), em 2013 o curso de Ciências 

Contábeis alcançou a quarta posição na lista dos mais procurados do país, ficando atrás 

apenas de Administração, Direito e Pedagogia. Subindo uma posição no ranking, os 

estudantes de contabilidade representam 5% de todas as matrículas dos cursos de graduação 

do país. 
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Dados do Inep presentes na pesquisa de Silva e Rosa (2016), mostram a evolução no 

número de graduações presenciais de Ciências Contábeis no Brasil: em 2001, eram 563 

cursos, passando para 879 em 2006 e alcançando 1.168 cursos em 2013. Segundo os próprios 

autores, esse aumento pode ser justificado pela implantação de políticas públicas de 

desenvolvimento da educação superior como os programas FIES (Lei nº 10.260/01) e 

PROUNI (Lei nº 11.096/05). A partir de 2010, o crescimento continua devido a novos 

programas como o REUNI (Expansão das Universidades Federais), UAB (Universidade 

Aberta do Brasil) e o SiSU (Sistema de Seleção Unificada). 

Segundo Silva e Rodrigues (2013) o crescimento no número de instituições que 

oferecem o curso de Ciências Contábeis se deve a grande importância, no novo cenário 

mundial, que o contador desempenha e também ao crescimento como um todo no setor 

educacional no país. No entanto, Soares e Pfitscher (2013) afirmam que o aumento da oferta 

de novos cursos de Ciências Contábeis implica, invariavelmente, em uma demanda por 

docentes que lecionam nesses novos cursos. 

O avanço da Contabilidade sempre esteve associado ao progresso da humanidade e 

evolui atrelada a acontecimentos sociais, culturais, políticos e econômicos, sugerindo ser uma 

ciência dinâmica. Nossa (1999) afirmou que a proliferação de cursos de Ciências Contábeis 

no Brasil gerou uma grande necessidade de professores capacitados, que, em contrapartida, o 

mercado não oferecia: eram poucas as instituições que ofereciam cursos  stricto sensu na área 

Contábil, fazendo assim com que houvesse pouca pesquisa e desenvolvimento no setor.  

No entanto, essa demanda por profissionais que mantivessem os cursos de Ciências 

Contábeis existentes e viabilizassem a criação de novos cursos fez surgir a necessidade da 

formação de  novos docentes. Dessa forma, os docentes contornaram a falta de oferta de 

cursos de pós-graduação de Contabilidade, formando-se em áreas afins como Administração, 

Economia, Direito e Engenharia de Produção (SOARES; PFITSCHER, 2013).  

Lemos e Miranda (2015) mostram na sua pesquisa que as instituições de ensino que 

possuem maior qualificação docente conseguem melhores resultados no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), do que as entidades com número reduzido de mestres 

e doutores em seu quadro de professores. Entende-se que professores mais preparados em 

pós-graduação podem oferecer uma melhor metodologia a seus alunos. 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) vem acompanhando, nos últimos anos, o 

desenvolvimento do ensino na contabilidade e, preocupados com a qualidade que o 

profissional contábil deve oferecer, vem ofertando formação acadêmica especializada, através 

dos programas de educação continuada. Por outro lado, as universidades vêm intensificando 

os cursos de pós-graduação, uma vez que docentes especializados geram produtos mais 

qualificados tanto na área acadêmica, quanto para o mercado. 
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2.2 Métodos e Técnicas de Ensino 

 

 A educação representa o fator de maior relevância para o desenvolvimento econômico e 

social de uma nação. Num país emergente como o Brasil, a educação superior tem por meta 

formar e capacitar profissionais de diferentes áreas do saber (VENDRUSCOLO; BEHAR, 

2014). 

 A aprendizagem é o processo de desenvolvimento do conhecimento, de como se 

aprende, e o processo de ensino é o conjunto de ações adotadas para se promover a 

aprendizagem. O docente é fator essencial desse processo, atuando como um facilitador e 

fortalecendo a autonomia dos alunos na aprendizagem, pelo estímulo ao desenvolvimento da 

capacidade crítica, da criatividade e da iniciativa. (PELEIAS, SILVA; CHIROTT, 2007). 

Quando se fala em aprender, as atividades estão centradas no aprendiz (aluno), em 

suas capacidades, possibilidades, oportunidades e condições para que aprenda. No ensino, as 

atividades centralizam-se no professor, nas suas qualidades e habilidades (SILVA; NETO, 

2010). O processo ensino-aprendizagem existe pela interação entre os elementos 

fundamentais do ambiente educacional: instituição (suporte), professor (especialista), aluno 

(aprendiz) e assunto (SILVA, 2006). 

Diferentes métodos e técnicas de ensino estão à disposição dos professores que 

pretendem melhorar o aprendizado de seus alunos, porém o interessante é saber o melhor 

momento de aplicar uma técnica, já que não existem técnicas de ensino melhores ou piores. 

Rangel (2007) afirma que a diversificação dos métodos é importante não só porque pode 

ampliar as alternativas de aprendizagem, como também expandir as possibilidades de que ele 

se realize, superando possíveis dificuldades dos alunos. 

Identificar quais são as atitudes provenientes dos professores que, na visão dos 

estudantes, mais influenciavam de forma negativa o alcance do ensino-aprendizado ideal seria 

aquele que “não se propõe a sanar as dúvidas dos alunos” e que não tem “domínio do assunto 

a ser explanado” (PAVIONE; AVELINO; FRANCISCO, 2016). Para que um aluno, futuro 

profissional, saia da Universidade com essa ampla visão, é necessário que se tenha uma 

estrutura adequada funcionando, um currículo compatível implantado e principalmente um 

corpo docente capaz de contribuir com essa formação (NOSSA, 1999). 

 

3. Método de pesquisa  

 

A presente pesquisa busca fazer uma avaliação dos métodos de ensino utilizados pelos 

docentes no ensino superior em Ciências Contábeis, no município de Volta Redonda, se 

baseando nas pesquisas de Vidal, Vidal e Vidal (2012) e de Passos e Martins (2006). 

Para atingir o objetivo da pesquisa, foi utilizada uma abordagem com o uso de 

entrevistas semiestruturadas. Os mesmos foram aplicados com os professores de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal Fluminense, de Volta Redonda, com o objetivo de 

conhecer as metodologias de ensino aplicadas. O roteiro das entrevistas e do questionário 

segue os modelos utilizados por Nérici (1997), Vidal, Vidal e Vidal (2012) e Passos e Martins 

(2006). 

Esse estudo possui característica qualitativa, pois se buscará avaliar e compreender as 

técnicas, métodos e procedimentos utilizados no ensino em paralelo às suas características e 

contribuições (PASSOS; MARTINS, 2006). 

 As entrevistas foram gravadas e transcritas pelos próprios pesquisadores. O tempo de 

duração das entrevistas foi em média de nove minutos. Foram entrevistados todos os docentes 

do curso de ciências contábeis, no total de 11 entrevistados. A faixa etária dos professores 
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indagados está entre 27 e 68 anos, com média de 47 anos. O menor tempo de magistério é de 

3 anos e o maior, de 32 anos, com média de 16 anos.   

O curso de ciências contábeis possui vinte e nove disciplinas distintas, sendo elas: 

Análise das Demonstrações Contábeis, Análise de Custos, Auditoria Contábil I, Auditoria 

Contábil II, Contabilidade Avançada, Contabilidade e Análise de Custos, Contabilidade 

Geral, Contabilidade Geral I, Contabilidade Intermediária, Contabilidade Internacional I, 

Contabilidade Internacional II, Contabilidade pública, Contabilidade Tributária I, 

Contabilidade Tributária II, Controladoria e Gestão Pública, Controladoria Estratégica I, 

Controladoria Estratégica II, Elaboração das Demonstrações Contábeis, Estágio 

Supervisionado em Ciências Contábeis I, Estágio Supervisionado em Ciências Contábeis II, 

Ética Geral e Profissional, Laboratório de Gestão Contábil I, Laboratório de Gestão Contábil 

II, Perícia Contábil, Prática de Pesquisa Contábil I, Prática de Pesquisa Contábil II, Teoria da 

Contabilidade I, Teoria da Contabilidade II. Além de oferecer disciplinas para outros cursos 

como Administração e Administração Pública em turno matutino e noturno.  

Foi selecionada para essa pesquisa a Universidade Federal Fluminense (UFF) da 

cidade de Volta Redonda, devido à acessibilidade, que oferece o curso de bacharelado em 

Ciências Contábeis. Importante destacar o seu reconhecimento pelo MEC e obtenção de nota 

máxima de desempenho em avaliações externas, como o ENADE. 

Mediante as informações auferidas, buscou-se explicar e compreender possíveis 

técnicas, métodos e procedimentos de ensino, assim como características comportamentais e 

resultados avaliativos. 

 

4. Análise das Respostas 

 

4.1. Questão 1: O modo como ministra aulas, métodos e técnicas utilizados. 

 

Essa pergunta buscou verificar quais são os métodos e técnicas utilizados pelos 

docentes. Um fator primordial na escolha do docente por determinado método ou técnica é a 

disciplina ministrada por ele. Os recursos citados foram: quadro de giz, softwares e Datashow. 

As técnicas mais citadas foram: aula expositiva, exercícios em sala e extraclasse. 

Dentre as técnicas mencionadas o percentual dos docentes que as utilizam pode ser 

verificado na Tabela 1. 

     Tabela 1: Técnicas citadas pelos professores 
Técnicas % dos professores que as citaram 

Aula Expositiva 91% 

Aula Experimental 9% 

Exercícios em sala e extraclasse 82% 

Seminários 27% 

Estudo de casos 18% 

Leitura de artigos/revistas 45% 

Trabalhos em grupo 45% 

Pesquisas na web 25% 

Grupos de discussão 45% 

Estudos dirigidos 18% 

Atividades de campo 9% 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

A maioria das disciplinas são ministradas através de métodos expositivos, associados 

com leitura e realização de exercícios para reforçar o aprendizado.   
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Os professores que utilizam seminários, estudo de casos e palestras, não ministram 

disciplinas extremamente técnicas, como por exemplo: controladoria estratégica, 

Controladoria Pública II, Auditoria e contabilidade internacional II. 

Foi possível constatar que o ensino de contabilidade não apresenta muitas técnicas e 

métodos inovadores para disciplinas específicas, visto que os docentes possuem muita 

dificuldade na mudança de método de ensino, principalmente em função do grande número de 

alunos nas turmas e também devido a falta de comprometimento dos alunos no acesso do 

conteúdo disponibilizado pelos professores nas plataformas da universidade. 

 

4.2. Questão 2: O desenvolvimento da aula modal (mais frequente) 

 

Essa pergunta é uma continuidade da primeira e seu objetivo é verificar qual o tipo de 

aula mais frequente durante o curso.  

Como mencionado anteriormente, as aulas na graduação em Ciências Contábeis são 

expositivas, visto que os professores em sua totalidade fazem uso do método dedutivo e 

lógico respectivamente, ou seja, seguem do geral para o particular e quando necessário o 

aplicam em situações práticas. Por exemplo, o respondente 6 identifica que “as aulas mais 

frequentes são as aulas expositivas com a orientação para leituras complementares e a 

realização de exercícios, tanto de natureza prática, vinculada a realidade que as empresas 

utilizam  quanto aos exercícios de natureza teórica, que representa um arcabouço histórico 

sobre aquilo que vai se fazer na prática”. De maneira similar, o respondente 9 afirma que “a 

teoria sobre o conteúdo é passada no quadro e em seguida é entregue uma lista de exercícios 

extraclasse, contendo basicamente questões extraídas do exame de suficiência e de alguns 

concursos”. 

 

4.3. Questão 3: Características comportamentais versus conhecimentos técnicos como fatores 

de sucesso no exercício da docência 

 

Essa pergunta teve o objetivo de verificar quais eram as concepções dos professores 

em relação à atividade da docência. 

Mesmo sendo uma questão aberta, basicamente os docentes estavam condicionados a 

três opções de resposta: os que acham que as características comportamentais são mais 

importantes para o sucesso no exercício da docência; os que consideram os conhecimentos 

técnicos mais importantes; e os que defendem a harmonia entre ambos. 

Analisando as respostas obtém-se a situação ilustrada pelo Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Fatores de Sucesso no Exercício da Docência 
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Percebe se com o gráfico que a maior parte dos docentes considera como fator de 

sucesso a harmonia entre conhecimentos técnicos e características comportamentais. 

A maioria dos docentes acredita que muito conhecimento sobre o assunto é imprescindível, 

porém não é condição suficiente. Não adianta ter muito conhecimento sobre a disciplina e não 

conseguir ter comunicação com os seus alunos.  

O professor deve oferecer oportunidades para que a aula seja de fato, um lugar de 

desenvolvimento de potencialidades, crescimento intelectual e descoberta de valores que irão 

contribuir para o seu desenvolvimento pessoal de cidadão. 

 

4.4. Questão 4: Características de ‘um bom aluno’ 

 

Essa pergunta verifica a opinião do docente sobre qual deveria ser o papel do aluno na 

relação ensino-aprendizagem.  

Assim como o professor que chega à sala de aula com um vasto conhecimento técnico 

e de acordo com as necessidades, adéquam suas características comportamentais a cada 

disciplina, espera-se que o aluno chegue em sala de aula com o objetivo de absorver o 

máximo de conteúdo, desenvolvendo o que for proposto, criando oportunidades, tenha 

frequência e que estude. Em resposta da maioria, o aluno precisa ser proativo, participativo e 

interessado.  

Há uma grande preocupação por parte do docente em fazer com que o aluno receba o 

que esta sendo ensinado, ultrapasse a teoria. Vidal, Vidal e Vidal (2012) abordam que existe 

uma tendência de buscar o desenvolvimento cognitivo do aluno, construindo, assim, um 

profissional com senso crítico capaz de enfrentar as mais variadas situações que o exercício 

da profissão lhe exigirá. 

 

4.5. Questão 5: A avaliação do aprendizado do aluno 

 

O objetivo desta questão é conhecer o regime de avaliação, como os docentes o 

administra, suas variações e respectivos pesos. As avaliações citadas foram prova escrita, 

trabalho escrito, exercícios complementares, seminários, estudo de casos, participação e 

trabalhos práticos.  

Analisando as respostas dos professores, a maioria cita o mesmo critério que é a prova 

escrita, enquanto outros levam em consideração o tipo de disciplina, como é ministrada e se 

desenvolve no decorrer do período, conciliando provas, trabalhos e seminários, como 

representado na tabela abaixo: 

 

Tabela 2. Tipos de avaliações citadas pelos professores 
Tipos de Avaliação  Professores que as citaram  

Prova escrita  91% 

Trabalho escrito  36% 

Exercícios complementares  27% 

Seminários  36% 

Estudo de casos  18% 

Participação  9% 

Trabalhos práticos 18% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os pesos das provas com atividades em sala ou extraclasse são ponderadas pelos 

docentes, permanecendo a prova sempre com maior peso. Nas respostas dos professores, 

nota-se que 55 % adotam critérios diferentes levando em consideração as características de 

cada disciplina.  

Os outros 45% utilizam o mesmo critério de avaliação, tipos de prova e pesos para 

todas as disciplinas que lecionam. Podemos observar essa tendência no Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2 : Critérios de avaliação por disciplina ministrada 

 

4.6. Questão 6: Comentários dos professores 

 

Essa pergunta ficou aberta para os professores deixarem seus comentários sobre o que 

eles consideram importante no processo ensino-aprendizagem. Seguem alguns trechos de 

opiniões dos docentes: 

Respondente 1: “O curso de ciências contábeis tem que ter um desenvolvimento muito 

maior da utilização de jogos de simulação empresarial ou simulação de mercado de capitais, 

que tenha alguma forma da gente pegar os resultados, produtos desses jogos e também 

trabalhar contabilmente”.  

Respondente 3: “Agregar no sentido de incentivar os alunos a fazerem mais pesquisas 

mas não negligenciar questões práticas. Você fazendo uma pesquisa hoje, você só vai ter 

resultado daqui a médio a longo prazo e o aluno tem que sair da faculdade sabendo o que está 

funcionando, o que é o caso concreto, o que é a atualidade de quando ele forma”.  

Respondente 5: “Ratificar que o conhecimento do professor ele é fundamental. 

Conhecimento prático é muito importante e quem faz a Universidade  de fato é o aluno”.  

Respondente 6: “O aluno tem que fazer não só uma formação técnica, mas uma 

formação humanística. Vai sair apenas contador? Não. Vai sair contador, mas também um 

cidadão, vai interagir com a sociedade então precisa ter comportamento ético, Conhecimento 

técnico, ser uma pessoa humanística, preocupada com o todo, que é a sociedade, o 

relacionamento que ele vai desenvolver com os colegas”. 

 

5. Conclusão  

 

O ensino da contabilidade vem evoluindo de forma dinamizada e, por isso, necessita 

de estudos que proporcionem novos caminhos, e estratégias mediante as novas necessidades 

de mercado, uma vez que as mudanças ainda são recentes. 

Atualmente, as funções dos docentes são várias, e exigem bastante flexibilidade para 

serem alcançadas. O professor precisa tentar transmitir para o aluno o conhecimento de uma 
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forma prática e objetiva e criando uma relação amigável em sala de aula. O foco principal é 

facilitar o processo de ensino, mostrando como é que se adquire conhecimento. 

Tendo por base o estudo feito por Passos e Martins (2006) e Vidal, Vidal e Vidal 

(2012) buscou-se analisar as técnicas de ensino aplicados na Universidade Federal 

Fluminense, de Volta Redonda. A partir do levantamento de informações junto a onze 

professores constatou-se que a aula expositiva, seguida de exercícios, permanece a técnica 

mais usada pelos docentes. Verificou-se também que o único método utilizado é o dedutivo, 

em virtude da complexidade da educação contábil. 

No passado da contabilidade os aspectos técnicos eram muito mais importantes porque 

a área era bem técnica, quanto mais foi se evoluindo a contabilidade foi se tornando mais 

gestão. Como consequência a maioria dos educadores considera o equilíbrio entre 

características comportamentais e conhecimentos técnicos como fator primordial para o 

sucesso no exercício da docência. 

O trinômio proativo/interessado/participativo sintetiza o que a maioria dos professores 

consultados considera um ‘bom aluno’. 

Notou-se que a maioria dos docentes entrevistados adotam critérios de avaliação 

diferentes levando em consideração as características de cada disciplina. Outro aspecto 

observado foi que os professores utilizam diversos tipos de avaliações e que estas, em sua 

maioria, possuem pesos diferentes, permanecendo a prova com maior peso.  

A pesquisa limita-se à amostra de onze professores e, dada a relevância deste tema 

para a profissão contábil, sugerem-se novas investigações nesse sentido, por exemplo: 

comparação entre a perspectiva do aluno e do docente em relação aos métodos e técnicas 

utilizadas pelos docentes do curso de Ciências Contábeis, bem como a aplicação desse mesmo 

questionário em outras universidades, a fim de se obter um panorama dos professores da área.  
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Anexo: Questionário e Roteiro de Entrevista 

 

Nome:........Idade:.......Tempo de magistério:....... Disciplinas que leciona:.......; 

 

1. Fale-me sobre o modo com que você ministra aulas, seus métodos, técnicas (aula 

expositiva...), seu tipo de aula. 

2. Como se desenvolve sua aula modal (mais frequente)? 

3. Por favor, contraste: características comportamentais versus conhecimentos técnicos como 

fatores de sucesso no exercício da docência. 

4. Quais as características técnicas e comportamentais esperadas de um ‘bom aluno’? 

5. Qual é o critério regimental de avaliação? Como você o administra? Quais os tipos de 

avaliação e seus respectivos pesos? 

6. Você gostaria de acrescentar algum outro comentário? 


