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RESUMO 

 

A presente pesquisa objetivou analisar os conteúdos dos cursos de ciências contábeis das 

universidades públicas do estado do Rio de Janeiro e verificar qual grau de adesão dos 

conteúdos de finanças nas matrizes curriculares e sua relação com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade. A amostra selecionada foi composta por 4 universidades que apresentaram 

suas estruturas curriculares e ementas em meio eletrônico ou disponibilizaram-nas através de 

solicitação por escrito. Utilizou-se a análise bibliográfica e documental para atingir o objetivo 

proposto. Foram avaliadas as disciplinas do âmbito financeiro, classificadas em: Matemática 

Financeira, Finanças Empresariais e Análise de Projetos e Orçamento Empresarial e do 

âmbito contábil, classificados em: Estrutura das Demonstrações Contábeis, Contabilidade 

Societária e Contabilidade Avançada. De 51 Pronunciamentos Contábeis emitidos pelo CPC, 

13 pronunciamentos foram explorados na pesquisa, que correspondem a 25,5% dos 

Pronunciamentos publicados. Constatou-se que a UERJ é a IES que mais adere em sua 

ementa, nas disciplinas de finanças, os temas propostos pelo CFC na ―Proposta nacional de 

conteúdo para o curso de graduação em Ciências Contábeis‖, atingindo 95% de aderência. 

Além disso, foram analisadas as bibliografias obrigatórias e complementares dispostas nas 

ementas das disciplinas de finanças a fim de verificar quais os conceitos abordados pelos 

autores e se são demonstradas suas aplicabilidades na contabilidade. Essa analise, evidenciou 

que apesar de o tópico ―Finanças Internacionais‖ constar em 60% das literaturas didáticas 

indicadas como bibliografia complementar e obrigatória nas grades curriculares, nenhuma das 

obras analisadas utiliza as IAS/IFRS ou as NBCs para aplicar os conteúdos financeiros 

apresentados e consequentemente explorar a interdisciplinaridade existente entre as áreas 

contábil e financeira. Por fim, examinaram-se as disciplinas de contabilidade, partindo do 

pressuposto que assim como as disciplinas de finanças devem buscar a interdisciplinaridade 

com as Normas Brasileiras de Contabilidade, devido ao significativo uso de técnicas 

financeiras nas NBCs, as disciplinas de Contabilidade devem, sobretudo, explanar as NBCs 

em seus conteúdos programáticos, por se tratarem legislação que rege a pratica contábil 

adotada no Brasil. Constatou-se que a UFF – Campus Volta Redonda é a IES que apresenta 

maior aderência aos conteúdos programáticos nas disciplinas de contabilidade sugeridos pela 

Proposta Nacional, com 63,6% de aderência. Dessa forma, conclui-se que a convergência com 

as normas internacionais da contabilidade e o consequente dinamismo que trouxe para a 

contabilidade brasileira revela-se um grande desafio para o meio acadêmico que tem a missão 

formar profissionais hábeis para aplicar adequadamente a legislação inerente às funções 

contábeis e compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, 

em âmbito nacional e internacional, necessárias à profissão. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Matriz Curricular. Finanças e Contabilidade. 

Universidades públicas do estado do Rio de Janeiro. Normas Brasileiras de Contabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A segunda metade do século XX é marcada por constantes mudanças no cenário econômico 

mundial e pelo aumento nas relações comercias entre diferentes países, com isso, surgiu à 

necessidade de que a contabilidade, como um sistema de informação de natureza econômica 

financeira e patrimonial acompanhasse esse processo e que buscasse convergir às normas 

contábeis desses países para que as transações, que apresentem características típicas de cada 

jurisdição possam ser representadas através das demonstrações contábeis de forma que 

possam ser compreendidas por usuários de outro país. Em razão das transformações 

econômicas, o Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade - IASB (International 

Accounting Standards Board) emitiu as Normas Internacionais de Relatório Financeiro - IFRS 

(International Financial Reporting Standard), com o objetivo de facilitar as relações 

comerciais e a interpretação das demonstrações contábeis, que, são adotadas mundialmente. 

No Brasil o processo de convergência da contabilidade se concretizou em 2007, através das 

Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, nas quais, com o objetivo de buscar a convergência com 

as normas internacionais, o país adotou as IFRS como prática contábil. As normas 

internacionais são traduzidas para português, revisadas e emitidas pelo CPC (Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis).  

A adoção das IFRS no Brasil trouxe inúmeras modificações para prática contábil brasileira, 

nas quais forçaram não só os profissionais contábeis a se adequar como também as 

Instituições de Ensino Superior (IES) a reformular os conteúdos das disciplinas para 

contemplar tais mudanças.  

Segundo Lopes e Lima (2001, p. 26) o ―corpo teórico da contabilidade, em vez de possuir 

uma estrutura estática, recebe constantes influências de outras disciplinas e também da própria 

realidade empresarial que busca retratar‖. Ou seja, deve-se levar em consideração que nos 

últimos anos a contabilidade vem sofrendo influencias de outras áreas do conhecimento 

como, por exemplo, da Administração, da Economia, da Sociologia e da Filosofia.  

E como consequência dessas influencias a contabilidade, que tem o objetivo de fornecer uma 

representação fidedigna da situação econômico-financeira das empresas, deve adequar-se a 

essa nova realidade. Nesse sentido, Rech, Santos e Vieira (2007, p.35) destacam que ―para 

que o egresso esteja preparado e seja possuidor desses valores e competências é indispensável 

no ensino da contabilidade que haja inter-relação entre as diversas ciências que habilitam o 

profissional para as exigências do mercado de trabalho‖. 

O presente trabalho irá destacar os conteúdos de finanças aplicados à contabilidade e, como 

consequência as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG). Para isso, selecionaram-se 

as principais NBC’s a utilizarem conceitos e métodos financeiros para a mensuração e 

reconhecimento das transações das entidades. 

Diante do contexto apresentado, levanta-se o seguinte questionamento: Qual a aderência dos 

conteúdos de finanças nas matrizes curriculares dos cursos de Ciências Contábeis das 

Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro e sua relação com as normas brasileiras 

de contabilidade? 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar os conteúdos dos cursos de ciências 

contábeis das universidades públicas do estado do Rio de Janeiro e verificar qual grau de 

adesão dos conteúdos de finanças nas matrizes curriculares e sua relação às normas brasileiras 

de contabilidade. Os objetivos específicos são: (i) comparar os conteúdos das disciplinas de 

finanças com os conteúdos das normas brasileiras de contabilidade, (ii) esclarecer a 



importância da aderência dos conteúdos para a formação do contador (iii) ordenar a grau 

aderência dos conteúdos de finanças pelas universidades públicas estado do Rio de Janeiro. 

A justificativa dessa pesquisa surge da necessidade de que as universidades aprimorem a 

formação de profissionais capazes de atender as novas demandas do mercado e de lidar com 

essa nova dinâmica, na qual a contabilidade possui um importante papel no apoio a gestão. A 

pesquisa irá servir como instrumento de apoio às universidades de forma a perceber em qual 

nível o conteúdo programático das disciplinas de finanças estão efetivamente preparando os 

seus alunos para as novas exigências da prática contábil. 

Para atingir os objetivos propostos no estudo e responder a problemática da pesquisa, o 

trabalho está estruturado da seguinte forma após essa introdução: revisão da literatura que 

aborda a convergência para as normas internacionais de contabilidade no Brasil, ensino de 

Ciências Contábeis no Brasil, a interdisciplinaridade de contabilidade e finanças e pesquisas 

correlatas, a metodologia de pesquisa, a análise dos resultados, conclusões e, por fim, as 

referências bibliográficas. 

 

  



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. CONVERGÊNCIA PARA AS NORMAS INTERNACIONAIS DE 

CONTABILIDADE NO BRASIL 

 

No Brasil, até meados da segunda metade do século XX, prevaleceu como filosofia e 

princípios jurídicos a figura do Direito Romano, na qual se faz necessário que esteja escrito, e 

com detalhes, para servir de fonte de direito de um e de obrigação de outro (Martins e Lisboa, 

2005, p.52). Mas em 1976 foi criada a Lei das S/A, Lei nº 6.404/76, que sofreu forte 

influência norte-americana e que trouxe importantes contribuições para o Brasil, 

principalmente para o mercado acionário, pois ela veio com a intenção de atender aos usuários 

externos e não exclusivamente ao Fisco, o que, por sua vez, significou um grande avanço para 

a contabilidade no país naquela época. 

Mais tarde, em 2005, foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), através da 

Resolução nº 1.055/05 do CFC e a partir da união da Associação Brasileira das Companhias 

Abertas (ABRASCA), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado 

de Capitais (APIMEC), Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), Fundação Instituto de Pesquisas Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) e 

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON). O CPC tem o objetivo de 

preparar e emitir Pronunciamentos Contábeis. 

De acordo com Almeida (2014, p. 10), o CPC surgiu através das ―necessidades de 

convergência internacional das normas contábeis, centralização da emissão de normas dessa 

natureza, e, representação e processo democrático na produção dessas informações‖. 

Posteriormente a promulgação das Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, trouxeram uma grande 

mudança que proporcionou condições para a convergência para as normas internacionais de 

contabilidade no Brasil. As normas internacionais de contabilidade são emitidas pelo IASB 

(Internacional Accounting Standards Board) e são denominadas de IFRS (Internacional 

Financial Reporting Standard) e IAS (Internacional Accounting Standard). 

Segundo Martins et al. (2013, p.15), a adoção das normas internacionais no Brasil ocorre da 

seguinte forma: 

―O CPC, primeiramente, emite seu Pronunciamento Técnico, após discussão 

com as entidades envolvidas e audiência pública: posteriormente, tem-se o 

órgão público (CVM, BACEN, SUSEP etc.) ou mesmo privado (CFC etc.) 

emitindo sua própria resolução acatando e determinando o seguimento desse 

Pronunciamento do CPC. Assim fica o Pronunciamento transformado em 

―norma‖ a ser seguida pelos que estiverem subordinados a tais órgãos. Com 

isso a CVM, por exemplo, emite sua Deliberação (como tem feito, desde 

1986, com pronunciamentos emitidos pelo IBRACON) aprovando o 

Pronunciamento do CPC; o próprio CFC emite sua Resolução fazendo o 

mesmo, idem com o BACEN, a SUSEP etc.‖. 

Conforme Barth et al. (2008) apud Sousa, Sousa e Demonier (2016, p.138) ―A adoção das 

IFRS tende a melhorar a qualidade dos relatórios financeiros, primeiro porque diminui a 

margem para a prática de gerenciamento oportunista por parte dos gestores – evidências 

apontam que tal adoção proporciona menor earnings management, maior oportunidade no 

reconhecimento das perdas, além de maior value relevance do lucro contábil‖.  



De acordo com Iudícibus, Martins e Gelbcke (2009) citado por Macedo, Araújo e Braga 

(2012, p. 368), as mudanças mais relevantes em virtude do processo de internacionalização 

dos padrões contábeis são a primazia da essência sobre a forma. 

 

2.2. ENSINO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO BRASIL 

 

De acordo com Peleias et al. (2007, p. 22) o ensino na contabilidade no Brasil ―começou no 

século XIX, com a instituição formal das Aulas de Comércio e do Instituto Comercial do Rio 

de Janeiro. No século XX, abrangeu o ensino comercial, os cursos profissionalizantes, a 

criação do ensino superior e a pós-Graduação Stricto Sensu em Contabilidade‖. 

Outro marco na história do ensino da contabilidade foi à regulamentação da profissão de 

Contador por meio do Decreto n° 20.158 de 1931, que dentre outros benefícios, também 

reorganizou o ensino comercial, dividindo-o em níveis: técnico, superior e propedêutico 

(Santos, Domingues e Ribeiro, 2013, p. 107) 

Dentre os principais acontecimentos que marcaram a evolução do ensino de contabilidade no 

Brasil é importante destacar o Decreto-lei nº. 7988, de 1945, momento em que efetivamente 

surge o curso superior de Ciências Contábeis e Atuariais, e, estabelece a duração de quatro 

anos e a titulação de Bacharel em Ciências Contábeis aos formados. 

Posteriormente a Lei nº. 4024, de 1961, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e cria o Conselho Federal de Educação (CFE), com o objetivo de determinar os 

currículos mínimos e a duração dos cursos superiores. Até que em 1996, tem-se a 

promulgação da Lei nº. 9394/96 que revoga a Lei no. 4024/61, e estabelece as novas 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e incorpora diversas mudanças no ensino superior, 

como: a qualificação docente, produção intelectual e o corpo docente com regime de tempo 

integral. 

Peleias et. al. (2007) fizeram em estudo sobre a evolução do ensino da contabilidade no Brasil 

e destacaram as influencias que a política, a cultura e a economia tiveram nesse processo. A 

fim de ilustrar os principais acontecimentos dividiu-se a evolução em seis fases, como ilustra 

a Figura 1 abaixo: 

 

Figura 1: A evolução do ensino da contabilidade no Brasil 

Fonte: Peleias et al. (2007) 



E finalmente em 2004, têm-se a Resolução CNE/CES no. 10/2004, de 16 de dezembro de 

2004, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis, bacharelado, e dá outras providências, como por exemplo, no inciso II, do art. 2, 

que estabelece ―os componentes curriculares integrantes‖ na organização curricular para os 

cursos de Ciências Contábeis por meio de Projeto Pedagógico. 

É importante salientar que as Diretrizes Curriculares Nacionais determinam que as 

Instituições de Ensino Superior (IES), utilizem as diretrizes como base para formação da 

matriz curricular, mas não definem nem exigem o cumprimento de disciplinas obrigatórias 

para o curso de graduação em Ciências Contábeis e como consequência, dão certa autonomia 

para as IES formularem as grades curriculares. 

Deve-se ressaltar que o inciso II, art. 4 da Resolução CNE/CES no. 10/2004, ao dispor sobre 

as competências e habilidades necessárias para a formação do profissional, determina que o 

aluno deva ―demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil‖. Essa 

habilidade é de suma importância para o profissional contábil, principalmente após a adoção 

da IFRS no Brasil que tornou as normas contábeis mais subjetivas e interdisciplinares. 

Por último, em 2009, o Conselho Federal de Contabilidade, com o apoio da Fundação 

Brasileira de Contabilidade (FBC), a fim de orientar as universidades brasileiras quanto ao 

estabelecimento das matrizes curriculares capazes de atender as novas exigências da profissão 

contábil em virtude das significativas mudanças na legislação que rege a pratica contábil 

brasileira, publicou a ―Proposta nacional de conteúdo para o curso de graduação em Ciências 

Contábeis‖. 

A Proposta Nacional de Conteúdos, do curso de graduação em Ciências Contábeis, por meio 

da Portaria CFC n.º 13/06, de 3/2/2006, destaca que as IES devem apresentar o ementário, o 

conteúdo programático, as sugestões de bibliografia, a carga horária e os objetivos gerais. 

Além disso, os cursos devem abranger os modelos de regulamentos e diretrizes de Trabalho 

de Conclusão de Curso, as atividades complementares e estágio para o curso de bacharelado 

em Ciências Contábeis, tanto para modalidade ―presencial‖ quanto ―à distância‖ (Fundação 

Brasileira de Contabilidade, 2009).  

 

2.3. A INTERDISCIPLINARIDADE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 

 

Antes de discorrer sobre a interdisciplinaridade de contabilidade e finanças se faz necessário 

compreender a definição de interdisciplinaridade segundo Lück (1995, p. 64 apud Passos, 

2004, p.27): 

―Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e engajamento de educadores, 

num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escola entre si e com a 

realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral 

dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão 

global de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e globais 

da realidade atual.‖ 

A importância da interdisciplinaridade para formação do contador é elucidada pelo Conselho 

Nacional de Educação através da Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004, que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis, quando aborda o tema Projeto. 



A forma de organização e implementação do ensino que vai torná-lo, mais ou menos 

interdisciplinar. Para que ocorra interdisciplinaridade em um curso de contabilidade é 

necessária uma comunicação constante juntamente com uma pedagogia reflexiva entre o 

corpo docente, isso não significa que as disciplinas perderam sua identidade e autonomia, 

deseja-se que haja cooperação e colaboração entre elas, para atingir melhores resultados além 

de preparar melhor o profissional para as demandas do mercado (PADOAN, 2007). 

Ainda segundo PADOAN (2007, p.38): 

―Todavia, para que o conhecimento seja efetivamente construído, faz- se necessária que as 

disciplinas sejam apresentadas ao discente de forma integrada, e com a preocupação de 

permitir-lhes a construção do conhecimento, e não sua repetição.‖ 

VOLPATO e GUIMARÃES (2015) reúnem inúmeros estudos que exprimem as novas 

demandas e ficaram cognoscíveis que os aspectos técnicos relacionados à contabilidade, 

finanças e áreas afins são de suma importância, mas quando este profissional consegue 

transcender a teoria de maneira a conectar os múltiplos conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação em uma prática dinâmica e reflexiva. 

 

2.4. PESQUISAS CORRELATAS 

 

Riccio e Sakata (2004) estudaram as evidências da globalização na educação contábil através 

da análise das grades curriculares dos cursos de graduação em universidades brasileiras e 

portuguesas com ênfase nos objetivos declarados pelas universidades e a busca por evidencias 

da globalização, tanto pela comparação entre a proposta da ISAR/UNCTAD com as grades 

curriculares como pela oferta de disciplinas de línguas estrangeiras. No qual se verificou que, 

no geral, as universidades brasileiras estão mais próximas do modelo internacional proposto 

pela ISAR/UNCTAD do que as universidades portuguesas. 

Ott e Pires (2010) realizaram uma análise comparativa entre a estrutura curricular do curso de 

ciências contábeis no Brasil e as estruturas curriculares propostas por organismos 

internacionais. Constatou-se que as diretrizes curriculares brasileiras precisam de maior 

desenvolvimento de competências relacionadas à formação profissional. 

Faria e Leal (2016) estudaram a temática Contabilidade Gerencial na formação em Ciências 

Contábeis de Instituições de Ensino Superior mineiras à luz do Currículo Mundial e da 

Proposta Nacional do CFC/FBC. A análise limitou-se a 23 instituições e constatou que quanto 

aos conteúdos recomendados na Proposta Nacional 11 Instituições de Ensino Superior 

abordam todos os conteúdos; 10 IES abrangem 83% dos conteúdos; e apenas duas abordam 

66% do que é proposto no currículo nacional. Mas, em relação aos conteúdos propostos pelo 

Currículo Mundial constatou-se que houve algumas diferenças, pois 82% (19 IES) abordam 

todos os tópicos propostos no módulo ―Contabilidade Gerencial – conceitos básicos‖; e 91% 

(21 IES) abordam mais da metade dos tópicos indicados no módulo ―Contabilidade Gerencial 

avançada‖. 

Lopes e Lima (2001) estudaram o impacto dos instrumentos financeiros derivativos para a 

pesquisa em contabilidade a fim de destacar os efeitos já provocados pelos derivativos na 

contabilidade e as expectativas de influências futuras destes produtos financeiros na teoria da 

contabilidade. Considerando as influencias que outras áreas como a administração, a 

economia, a sociologia e a filosofia vem exercendo sobre a contabilidade. O estudo revelou 

que os derivativos trouxeram grandes questionamentos para a estrutura conceitual da 



contabilidade e como consequência irá impactar permanentemente o corpo teórico contábil. 

Além disso, concluiu-se que a utilização do fair value (valor justo), revisões quanto à 

objetividade, frequência de reporting, introdução de medidas de risco e os impactos dos 

pronunciamentos na profissão serão os principais tópicos das pesquisas contábeis. 

Peixoto e Malaquias (2012) analisaram o impacto da convergência contábil na evidenciação 

dos instrumentos financeiros derivativos das empresas brasileiras, enfatizando a relevância do 

tema para as empresas visto que podem afetar a continuidade das empresas. Para esse fim, 

eles analisaram as notas explicativas referentes ao ano de 2005 e 2010 de 21 empresas, 

segregadas em três mercados: NYSE, Novo Mercado e Mercado Tradicional. E constataram 

que a maior deficiência das informações prestadas é referente à falta de divulgação da 

confrontação entre valor contábil e valor de mercado e informações sobre o controle de risco 

de produto. 

 

  



3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1.CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Segundo Beuren (2014, p. 79) as tipologias de delineamentos de pesquisa classificam-se em 

três categorias: quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos e quanto à abordagem ao 

problema. 

Em relação ao objetivo proposto, o presente trabalho foi classificado como descritivo. Para 

Gil (2008), a pesquisa descritiva tem como objetivo expor as características de determinadas 

populações ou fenômenos. 

Quanto aos procedimentos foi classificado como pesquisa bibliográfica e documental porque 

tem como insumo as matrizes curriculares dos cursos de ciências contábeis e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade. De acordo com Fonseca (2002, p. 32) citado por Gerhardt 

(2009, p.37), a pesquisa documental ―recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos 

oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, etc.‖ e a pesquisa bibliográfica é ―feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web site‖. 

E a pesquisa bibliográfica adotou a abordagem quantitativa para calcular o percentual de 

relação entre as disciplinas dos currículos apresentados pelas Instituições de Ensino Superior. 

A abordagem foi classificada como quantitativa por calcular o percentual de relação entre os 

conteúdos de finanças das NBCs aderidos nas disciplinas dos cursos de ciências contábeis. 

Segundo Beuren (2014, p. 92) a abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego de 

instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados para determinação 

do nível de aderência dos conteúdos. 

 

3.2. AMOSTRA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para a seleção da amostra, primeiramente verificou-se no site do MEC, através do filtro de 

pesquisa, as IES públicas em atividade que oferecem bacharelado em Ciências Contábeis na 

modalidade presencial no estado do Rio de Janeiro. Em seguida, verificou-se nas IES as 

ementas das disciplinas ligadas finanças, como: matemática financeira, finanças empresariais 

e Análise de Projetos e Orçamento Empresarial e ligadas a contabilidade, como: Estrutura das 

Demonstrações Contábeis, Contabilidade Societária e Contabilidade Avançada. Deve-se 

destacar que foi realizado na composição dos dados analise por similaridade, haja vista que 

em certos casos há disciplinas com conteúdo similares, mas com nomes diferentes. 

Na análise dos dados foram encontradas 4 IES, distribuídas em 7 campus, que por serem 

independentes entre si foram tratadas como sendo 7 IES diferentes. Dentre as 7 IES apenas 4 

disponibilizam as ementas em meio eletrônico (site da universidade) e 1 disponibilizou 

através de solicitação dos ementários presencialmente, totalizando 5 universidades 

pertencentes a amostra. 

  



 

Tabela 1 - Relação das IES do Rio de Janeiro que compõem a amostra 

Sigla Universidade Campus 

UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro Maracanã 

UFF Universidade Federal Fluminense Volta Redonda 

UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Seropédica 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro Cidade Universitária 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro Praia Vermelha 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2018. 

 

Depois de selecionada a amostra, buscou-se analisar nas disciplinas ofertadas pelas IES quais 

os conteúdos financeiros e sua aplicabilidade à contabilidade são abordados nas disciplinas de 

finanças. Em seguida, foram analisados nas NBCs quais os conteúdos de finanças necessários 

para o entendimento e a aplicação da norma para, enfim, comparar os conteúdos das 

disciplinas de finanças com os conteúdos das normas brasileiras de contabilidade.  E, por fim, 

qual a aderência das NBCs nas disciplinas de contabilidade. As Normas Brasileiras de 

Contabilidade estudadas na pesquisa estão listadas na Tabela 2. 

Finalmente, buscou-se determinar o percentual de aderência das IES aos conteúdos 

financeiros constantes nas normas brasileiras de contabilidade para classificar quais as IES do 

estado do Rio de Janeiro que mais aderiram em suas matrizes curriculares tais conceitos 

financeiros. 

 

  



Tabela 2 - Relação das Normas Brasileiras de Contabilidade analisadas na pesquisa 

NBC Documento Título IAS / 

IFRS 

Data 

Aprovação 

Data 

Divulgação 

NBC TG 01 

(R3) 

CPC 01 (R1) Redução ao Valor Recuperável de 

Ativos  

IAS 36 06/08/2010 07/10/2010 

NBC TG 03 

(R3) 

CPC 03 (R2) Demonstração dos Fluxos de 

Caixa  

IAS 7 03/09/2010 07/10/2010 

NBC TG 02 

(R3) 

CPC 02R2 Efeitos das Mudanças nas 

Taxas de Câmbio e Conversão 

de Demonstrações Contábeis 

IAS 21 03/09/2010 07/10/2010 

NBC TG 06 

(R3) 

CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento 

Mercantil 
IFRS 

16 

06/10/2017 21/12/2017 

NBC TG 08 CPC 08 (R1) Custos de Transação e Prêmios na 

Emissão de Títulos e Valores 

Mobiliários 

IAS 39 03/12/2010 16/12/2010 

NBC TG 12 CPC 12 Ajuste a Valor Presente  - 05/12/2008 17/12/2008 

NBC TG 20 

(R1) 

CPC 20 (R1) Custos de Empréstimos  IAS 23 02/09/2011 20/10/2011 

NBC TG 38 

(R3) 

CPC 38 Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e Mensuração  

IAS 39 02/10/2009 19/11/2009 

NBC TG 39 

(R4) 

CPC 39 Instrumentos Financeiros: 

Apresentação  

IAS 32 02/10/2009 19/11/2009 

NBC TG 40 

(R2) 

CPC 40 (R1) Instrumentos Financeiros: 

Evidenciação  

IFRS 7 01/06/2012 30/08/2012 

NBC TG 46 

(R1) 

CPC 46 Mensuração do Valor Justo  IFRS 

13 

07/12/2012 20/12/2012 

NBC TG 47 CPC 47 Receita de Contrato com Cliente IFRS 

15 

04/11/2016 22/12/2016 

NBC TG 48 CPC 48 Instrumentos Financeiros IFRS 9 04/11/2016 22/12/2016 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2018. 

 

Além disso, foram analisadas as bibliografias obrigatórias e complementares dispostas nas 

ementas das disciplinas de finanças a fim de verificar quais os conceitos abordados pelos 

autores e se são demonstradas suas aplicabilidades na contabilidade. E em seguida, foi 

estabelecido o percentual de aderência dos conceitos abordados nas bibliografias frente aos 

necessários para entendimento das normas, para enfim classifica-los ordenadamente quanto à 

similaridade. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. ANALISE DAS DISCIPLINAS DE ACORDO COM A PROPOSTA NACIONAL  

 

Para verificar a interdisciplinaridade entre contabilidade e finanças nas disciplinas ofertadas 

pela IES, buscou-se, primeiramente, verificar como o Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), com o apoio da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), procura orientar as 

universidades brasileiras, no documento intitulado: ―Proposta nacional de conteúdo para o 

curso de graduação em Ciências Contábeis‖, com a finalidade de formar bacharéis em 

Ciências Contábeis capazes de atender as novas exigências da profissão contábil. 

Nas tabelas abaixo, estão relacionadas às disciplinas de finanças e contabilidade, com seus 

respectivos objetivos e a descrição de suas ementas, conforme consta na Proposta Nacional. 

Tais disciplinas estão classificadas na Proposta Nacional como ―Conteúdo de Formação 

Básica‖ e ―Conteúdo de Formação Profissional‖. 

Na Tabela 3, são relacionadas às disciplinas de finanças acompanhadas dos conteúdos 

programáticos a serem abordados, de acordo com o proposto pelo CFC. 

Tabela 3 – Relação de disciplinas propostas pelo CFC, com conteúdos relacionados às 

finanças. 

Conteúdos Relacionados às Finanças 

Proposta Nacional 

Matemática Financeira: Aplicar os princípios básicos do cálculo financeiro para a 

tomada de decisão envolvendo fluxos financeiros; e proporcionar ainda a 

compreensão dos conceitos de séries de pagamentos, correção monetária e inflação, 

sistemas de amortização e análise de investimentos. Ementa: Juros Simples e 

Compostos; Descontos; Séries de Pagamento; Correção Monetária e Inflação; 

Sistemas de Amortização; Análise de Investimentos. 

Finanças Empresariais: Proporcionar a compreensão dos aspectos teóricos 

relativos aos critérios de avaliação de ativo, passivo patrimônio líquido e de 

valoração de uma empresa, dentro de um contexto estratégico contábil-financeiro 

inserido numa cultura voltada à criação e valor, transparência e governança 

cooperativa exigida pelos seus diversos interessados (stakeholders). Ementa: 

Administração Financeira; Mercados Financeiros; Risco e Retorno de Ativos e 

Avaliação de Carteira; Alavancagem; Planejamento Financeiro. 



Análise de Projetos e Orçamento Empresarial: Aplicar os mecanismos do 

processo de elaboração do orçamento empresarial, desenvolvendo habilidades para a 

estruturação do controle orçamentário de uma empresa e aplicando as técnicas de 

avaliação de projetos. Ementa: Aspectos Introdutórios; Orçamento de Vendas; 

Orçamento de Produção; Orçamento de Despesas Operacionais; Orçamento de 

Caixa; Demonstrativo de Resultado de Exercício Projetado; Balanço Patrimonial 

Projetado; Controle Orçamentário; Análise de Projetos Empresariais. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2018. 

 

A tabela acima se refere as disciplina de finanças, na qual a disciplina Matemática Financeira 

pertence à classificação de ―Conteúdo de Formação Básica‖ na Proposta Nacional, enquanto 

as disciplinas: Finanças Empresariais e Análise de Projetos e Orçamento Empresarial são 

classificadas como ―Conteúdo de Formação Profissional‖. 

As disciplinas de contabilidade listadas abaixo foram selecionadas por terem suas ementas 

compostas, fundamentalmente, pelas NBCs. A relação abaixo serviu como base para 

comparar as disciplinas ofertadas pelas IES com o que foi proposto pelo CFC. 

Tabela 4 – Relação de disciplinas de contabilidade propostas pelo CFC, com conteúdos 

relacionados às Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Conteúdos Relacionados às Normas Brasileiras de Contabilidade 

Proposta Nacional 

Estrutura das Demonstrações Contábeis: Proporcionar a compreensão do 

conteúdo e da estrutura das Demonstrações Contábeis, bem como das principais 

notas explicativas que complementam tais demonstrações, levando em consideração 

os Princípios Fundamentais de Contabilidade, a legislação societária e fiscal, os 

pronunciamentos e as necessidades dos usuários de um modo geral. Ementa: 

Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício (Demonstração do 

Resultado Abrangente Total); Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados; 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração do Fluxo de 

Caixa; Demonstração do Valor Adicionado; Notas Explicativas. 

Contabilidade Societária: Conhecer os aspectos legais e societários que envolvem 

as organizações, bem como a sua estrutura de capital, visando à realização de 

transações e negócios. Ementa: Estrutura de Capital das Empresas; Reorganização 

Societária; Provisões e Outras Transações Societárias; Ajuste a Valor Presente; 

Valor Justo (fair value); Redução ao Valor Recuperável dos Ativos (impairment); 

Ativos e Passivos Contingentes; Insubsistências e Superveniências; Ganhos e Perdas 

de Capital; Dividendos Obrigatórios e Juros sobre Capital Próprio; Reservas. 

Contabilidade Avançada: Proporcionar a aquisição de conhecimento para um 

contato amplo com os conceitos contábeis aplicados a grandes corporações e grupos 

empresariais, nacionais e internacionais, mediante estudo e análise dos aspectos 

avançados da Contabilidade. Ementa: Consolidação das Demonstrações Contábeis; 



Conversão em Moedas Estrangeiras; Métodos de Avaliação de Investimento; 

Operações com Derivativos, Hedge e outros Instrumentos Financeiros.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2018. 

 

Na tabela 4, todas as disciplinas de contabilidade listadas: Estrutura das Demonstrações 

Contábeis, Contabilidade Societária e Contabilidade Avançada pertencem à classificação de 

―Conteúdo de Formação Profissional‖ na Proposta nacional de conteúdo para o curso de 

graduação em Ciências Contábeis. 

Por meio das orientações constantes na Proposta Nacional, percebe-se a preocupação do 

Conselho Federal de Contabilidade em propor a adequação do ensino acadêmico da 

contabilidade oferecido pela IES, frente às mudanças que a legislação contábil vem sofrendo, 

devido a convergência com as normas internacionais de contabilidade. 

 

4.2. INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE CONTABILIDADE E FINANÇAS NAS 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

 

A tabela a seguir evidencia a interdisciplinaridade entre a contabilidade e finanças presente 

nas Normas Brasileiras de Contabilidade. Nas NBCs analisadas foram destacados os termos 

provenientes de finanças para referir-se a bens e obrigações e, principalmente, para referir-se 

a técnicas usadas para de reconhecimento e mensuração patrimoniais da entidade. 

Na Tabela 5, as NBC TG são examinadas individualmente, destacando-se o objetivo do 

pronunciamento e os conteúdos financeiros abordados que foram claramente mencionados na 

norma.  

Do total de 51 pronunciamentos gerais (NBC TG) emitidos pelo CPC, 13 pronunciamentos 

foram explorados na pesquisa, o que em valores percentuais, refere-se a 25,5% dos 

pronunciamentos publicados. 

 

  



Tabela 5 – Relação dos conteúdos financeiros abordados nas NBCs analisadas 

Nº 

NBC 
TÍTULO NBC 

OBJETIVO DO 

PRONUNCIAMENTO 

CONTEÚDOS 

FINANCEIROS 

ABORDADOS 

01 Redução ao 

Valor 

Recuperável de 

Ativo 

Estabelecer procedimentos que a 

entidade deve aplicar para assegurar 

que seus ativos estejam registrados 

contabilmente por valor que não 

exceda seus valores de recuperação. 

a) fluxo de caixa; 

b) previsões e orçamentos 

financeiros; 

c) projeções de fluxo de 

caixa; 

d) taxa de desconto; 

e) taxas de juros; 

f) taxas de retorno sobre 

investimentos. 

02 Efeitos das 

Mudanças nas 

Taxas de 

Câmbio e 

Conversão de 

Demonstrações 

Contábeis 

Orientar acerca de como incluir 

transações em moeda estrangeira e 

operações no exterior nas 

demonstrações contábeis da entidade e 

como converter demonstrações 

contábeis para moeda de apresentação. 

a) Derivativos 

b) fluxo de caixa 

c) hedge 

d) juros 

e) taxa de câmbio 

f) taxa de câmbio à vista 

03 Demonstração 

dos Fluxos de 

Caixa 

Requerer a prestação de informações 

acerca das alterações históricas de 

caixa e equivalentes de caixa da 

entidade por meio de demonstração 

dos fluxos de caixa que classifique os 

fluxos de caixa do período por 

atividades operacionais, de 

investimento e de financiamento. 

a) fluxo de caixa; 

b) liquidez; 

c) previsões e orçamentos 

financeiros; 

d) projeções de fluxo de 

caixa. 

06 Operações de 

Arrendamento 

Mercantil 

Garantir que arrendatários e 

arrendadores forneçam informações 

relevantes, de modo que representem 

fielmente essas transações. Essas 

informações fornecem a base para que 

usuários de demonstrações contábeis 

avaliem o efeito que os arrendamentos 

têm sobre a posição financeira, o 

desempenho financeiro e os fluxos de 

caixa da entidade. 

a) sistemas de 

amortização 

(Price/SAC); 

b) taxas de juros 

implícitas; 

c) taxa de retorno; 

d) valor presente. 

 

08 Custos de 

Transação e 

Prêmios na 

Emissão de 

Títulos e 

Estabelecer o tratamento contábil 

aplicável ao reconhecimento, 

mensuração e divulgação dos custos de 

transação incorridos e dos prêmios 

recebidos no processo de captação de 

a) fluxo de caixa liquido; 

b) taxa de juros nominal; 

c) taxa efetiva de juros; 

d) taxa interna de juros; 

e) valor futuro; 



Valores 

Mobiliário 

recursos por intermédio da emissão de 

títulos patrimoniais e/ou de dívida. 

f) valor presente. 

12 Ajuste a Valor 

Presente 

Estabelecer os requisitos básicos a 

serem observados quando da apuração 

do Ajuste a Valor Presente de 

elementos do ativo e do passivo 

quando da elaboração de 

demonstrações contábeis, dirimindo 

algumas questões controversas 

advindas de tal procedimento. 

a) descontos; 

b) fluxo de caixa; 

c) juros ; 

d) juros composto; 

e) taxa efetiva de juros; 

f) valor presente. 

20 Custos de 

Empréstimos 

Disciplinar os custos de empréstimos 

que são diretamente atribuíveis à 

aquisição, construção ou produção de 

um ativo qualificável e que formam 

parte do custo de tal ativo. Outros 

custos de empréstimos devem ser 

reconhecidos como despesa. 

a) fluxo de caixa; 

b) taxa de capitalização; 

c) taxa efetiva de juros. 

38 Instrumentos 

Financeiros: 

Reconhecimento 

e Mensuração 

Estabelecer princípios para reconhecer 

e mensurar ativos financeiros, passivos 

financeiros e alguns contratos de 

compra e venda de itens não 

financeiros. 

a) custo amortizado de 

um ativo ou passivo 

financeiro; 

b) derivativos; 

c) fluxo de caixa 

descontado; 

d) taxa efetiva de juros; 

e) TIR; 

f) valor presente. 

39 Instrumentos 

Financeiros: 

Apresentação 

Estabelecer princípios para a 

apresentação de instrumentos 

financeiros como passivo ou 

patrimônio líquido e para 

compensação de ativos financeiros e 

passivos financeiros. Aplica-se à 

classificação de instrumentos 

financeiros, na perspectiva do 

emitente, em ativos financeiros, 

passivos financeiros e instrumentos 

patrimoniais; a classificação de juros 

respectivos, dividendos, perdas e 

ganhos; e as circunstâncias em que 

ativos financeiros e passivos 

financeiros devem ser compensados. 

a) custo amortizado de 

um ativo ou passivo 

financeiro; 

b) derivativos; 

c) fluxo de caixa 

descontado; 

d) taxa efetiva de juros; 

e) TIR; 

f) valor presente. 

 

40 Instrumentos 

Financeiros: 

Exigir que a entidade divulgue nas 

suas demonstrações contábeis aquilo 

que permita que os usuários avaliem a 

a) custo amortizado de 

um ativo ou passivo 

financeiro; 



Evidenciação significância do instrumento financeiro 

para a posição patrimonial e financeira 

e para o desempenho da entidade e a 

natureza e a extensão dos riscos 

resultantes de instrumentos financeiros 

a que a entidade está exposta durante o 

período e ao fim do período contábil, e 

como a entidade administra esses 

riscos. 

b) derivativos; 

c) fluxo de caixa 

descontado; 

d) taxa efetiva de juros; 

e) TIR; 

f) valor presente. 

46 Mensuração do 

Valor Justo 

O objetivo deste pronunciamento é 

definir valor justo, estabelecer em um 

único Pronunciamento a estrutura para 

a mensuração do valor justo e 

estabelecer divulgações sobre 

mensurações do valor justo. 

a) fluxo de caixa; 

b) taxa de desconto; 

c) valor presente. 

 

47 Receita de 

Contrato com 

Cliente 

O objetivo deste pronunciamento é 

estabelecer os princípios que a 

entidade deve aplicar para apresentar 

informações úteis aos usuários de 

demonstrações contábeis sobre a 

natureza, o valor, a época e a incerteza 

de receitas e fluxos de caixa 

provenientes de contrato com cliente. 

a) amortização; 

b) desconto; 

c) fluxo de caixa; 

d) taxa de desconto; 

e) taxa de juros; 

f) valor do dinheiro no 

tempo; 

g) valor nominal. 

48 Instrumentos 

Financeiros 

O objetivo deste pronunciamento é 

estabelecer princípios para os 

relatórios financeiros de ativos 

financeiros e passivos financeiros que 

devem apresentar informações 

pertinentes e úteis aos usuários de 

demonstrações contábeis para a sua 

avaliação dos valores, época e 

incerteza dos fluxos de caixa futuros 

da entidade. 

a) custo amortizado de 

um ativo ou passivo 

financeiro; 

b) derivativos; 

c) descontos; 

d) fluxo de caixa líquido; 

e) hedge; 

f) juros; 

g) opção; 

h) principal; 

i) taxa de juros; 

j) taxa efetiva de juros 

k) valor do dinheiro no 

tempo; 

l) valor presente. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2018. 

 

O termo fluxo de caixa, juros e valor presente são os termos que aparecem com maior 

frequência entre os conteúdos abordados nas NBCs, em valores percentuais, têm- se que do 

total de 75 tópicos destacados na coluna de conteúdos financeiros abordados, 

aproximadamente 53% dos tópicos referem-se a estes termos. 



Por conseguinte, na tabela 6 são apresentadas as definições dos principais tópicos financeiros 

mencionados nas NBCs, conforme o levantamento realizado na tabela 5. 

 

Tabela 6 - Definições dos principais conceitos financeiros abordados nas NBCs 

Conceito Definição 

Amortização  

Consiste na determinação dos pagamentos periódicos 

necessários para dar ao fornecedor de fundos um retorno 

especificado e restituir o principal do empréstimo em um 

período estipulado. 

Derivativo 
É um instrumento cujo preço de mercado deriva de outro 

ativo ou contrato  

Desconto 
É o valor que se deve deduzir do valor nominal de um título 

ou dívida em função de sua liquidação antecipada.  

Fluxo de caixa 
É o conjunto de entradas e saídas de dinheiro (caixa) ao 

longo do tempo.  

Fluxo de caixa descontado 

Tem como base o conceito de que o dinheiro tem valor 

diferente no tempo, ou seja, o valor de um ativo é o 

somatório dos valores presentes dos seus fluxos de caixa 

futuros (esperados).  

Fluxo de caixa líquido 
É a diferença entre os recebimentos e os pagamentos de uma 

empresa a cada período. 

Hedge 
É compensação ou proteção contra o risco de movimentos 

adversos de preço.  

Juro 

É a remuneração do capital, a qualquer título. Pode ser 

entendido como o custo do dinheiro. É o preço que se cobra 

para emprestar dinheiro, ou o retorno que se espera ganhar 

em operações de investimento. 

Juros compostos 

Os juros são chamados de compostos quando incidem 

sempre sobre o sado acumulado (montante) ocorrendo, dessa 

forma, juros sobre juros periodicamente. No regime de juros 

compostos, o juro gerado em determinada data é adicionado 

(incorporado) ao principal e serve de base para o calculo de 

juros do período posterior. 

Juros simples 

Os juros são ditos simples quando não ocorre a capitalização 

dos mesmos, ou seja, não é cobrado juro dos juros. Calcula-

se juro de um período e sobre ele não é mais calculado juro, 

mesmo que o valor não seja pago. 

Liquidez 

É medida em termos de sua capacidade de saldar suas 

obrigações de curto prazo à medida que se tornam devidas. 

A liquidez diz respeito à solvência da posição financeira 

geral da empresa — a facilidade com que pode pagar suas 

contas em dia. 

Opção 

É um instrumento que dá a seu titular a oportunidade de 

comprar ou vender determinado ativo, a um preço 

predeterminado, até certa data de vencimento.  

Principal É o valor monetário sobre o qual incidem juros. 



Projeção de fluxo de caixa 

Ou orçamento de caixa, ou projeção de caixa, é uma 

demonstração das entradas e saídas de caixa previstas da 

empresa. Serve para estimar as necessidades de caixa no 

curto prazo, dando especial atenção ao planejamento de 

superávits e déficits de caixa. 

Sistema de amortização 

constante (SAC) 

Prevê que a cota de amortização do capital será a mesma em 

todas as unidades de tempo (como o sistema não é sem juros, 

a parcela de juro de cada unidade de tempo será variável). 

Sistema de amortização 

francês (PRICE) 

O sistema PRICE está baseado no desconto racional 

composto e no pressuposto de os débitos serem liquidáveis 

em prestações iguais e sucessivas no inicio ou final de cada 

unidade de tempo. Ele estabelece pagamentos regulares 

suficientes para quitar o juro do período e amortizar parte do 

capital cedido. Como os juros sempre incidem sobre o saldo 

devedor, este decresce à medida que as prestações são pagas; 

com o decréscimo do saldo devedor, e consequente redução 

do juro do período seguinte, parcela maior da prestação vai 

sendo alocada na amortização do principal, até sua completa 

liquidação. 

Taxa de câmbio  O valor de uma moeda em termos de outra moeda. 

Taxa de câmbio à vista  
Taxa de câmbio entre duas moedas quaisquer, vigente em 

um determinado dia. 

Taxa de desconto 
É a taxa de juros utilizada para descontar as parcelas futuras 

do fluxo de caixa. 

Taxa de Juros 

É o coeficiente que determina o valor do juro, isto é, a 

remuneração do fator capital utilizado durante certo período 

de tempo.   

Taxa efetiva de juros 

É a taxa de juros apurada durante todo o prazo n, sendo 

formada exponencialmente através dos períodos de 

capitalização. Ou seja, taxa efetiva é o processo de formação 

dos juros pelo regime de juros compostos ao longo dos 

períodos de capitalização.  

Taxa implícita 
É aquela que, aplicada sobre o valor atual comercial, leva ao 

valor nominal.  

Taxa interna de retorno 
É a que equaliza determinado fluxo de capitais e mede o 

retorno efetivo de um investimento.  

Taxa nominal 

É uma taxa de juros em que a unidade referencial de seu 

tempo não coincide com a unidade de tempo dos períodos de 

capitalização. A taxa nominal é sempre referenciada ao ano, 

e os períodos de capitalização podem ser semestrais, 

trimestrais, mensais ou diários.  

Valor do dinheiro no tempo 
Baseia -se na crença de que um dólar hoje vale mais do que 

um dólar a ser recebido numa data futura qualquer.  

Valor futuro 
É o valor do montante acumulado no final de n períodos de 

capitalização, com a taxa de juros i.  

Valor presente 
É o valor monetário do ponto zero da escala de tempo, que é 

equivalente à soma de suas parcelas futuras, descontadas 

para o ponto zero, com uma determinada taxa de juros. 



Valor presente líquido 
 É o valor presente de fluxos de caixa menos o investimento 

inicial.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2018. 

 

Nas tabelas acima, pode-se perceber o elevado enfoque financeiro nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade, e a correlação entre as áreas contábil financeira para a atuação do profissional 

contábil, que deverá obedecer à legislação contábil vigente para avaliação, reconhecimento e 

mensuração das transações das entidades.  

 

4.3. DISCIPLINAS DE FINANÇAS OFERTADAS NAS IES 

 

Para análise dos dados foram selecionadas primeiramente as IES que disponibilizam as 

ementas em meio eletrônico (site da universidade), com exceção na UFF-campus Volta 

Redonda, em que as ementas foram obtidas diretamente na secretaria do curso, por meio de 

solicitação por escrito para a coordenação. 

Para analisar os conteúdos programáticos das disciplinas de finanças utilizou-se como modelo 

a ementa proposta pelo Conselho Federal de Contabilidade, na ―Proposta Nacional de 

Conteúdo para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis‖, para verificar se as IES 

avaliadas abordam os temas e seus respectivos subtemas em suas ementas curriculares. Deve-

se ressaltar que foram avaliadas apenas as disciplinas obrigatórias das IES. 

Além disso, considerou-se que as ementas disponibilizadas estão atualizadas e que são 

praticadas pelos professores no ensino das disciplinas supracitadas. Haja vista que, as ementas 

são documentos aprovados pela coordenação dos cursos e que são divulgados pelas IES para a 

comunidade acadêmica como o resumo dos conteúdos que são apresentados na disciplina. 

Na Tabela 7 os temas foram divididos em 3 grupos: Matemática Financeira, Finanças 

Empresariais e Planejamento e Orçamento Empresarial. A disposição dos dados na tabela 

abaixo permite analisar informações de duas naturezas, sendo uma em relação às IES (análise 

vertical) e outra relacionada aos conteúdos, tanto em grupo como individuais (análise 

horizontal). 

  



Tabela 7 – Conteúdos pesquisados por tema nas ementas das disciplinas e sua presença 

nas IES 

                                                                                                                                                                                                                  

U
E

R
J
 

U
F

F
  
  
  
  
  

(C
a
m

p
u

s 
V

o
lt

a
 

R
ed

o
n

d
a
) 

U
F

R
R

J
 

U
F

R
J
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

(C
a
m

p
u

s 
P

ra
ia

 

V
er

m
el

h
a
) 

U
F

R
J
  
  
  
  
  

(C
a
m

p
u

s 
C

id
a
d

e 

U
n

iv
er

si
tá

ri
a
) 

T
O

T
A

L
 

Matemática Financeira   

Juros Simples e Compostos X X X X X 5 

Descontos X X X X X 5 

Séries de Pagamentos X X X X X 5 

Correção Monetária e Inflação X X X X X 5 

Sistema de Amortização X X X X X 5 

Análise de Investimentos X - X - X 3 

Sub-total 6 5 6 5 6 28 

Finanças Empresariais   

Conceitos de administração 

financeira 

X X X X X 5 

Mercados Financeiros X - - - - 1 

Risco e Retorno de Ativos e 

Avaliação de Carteira 

- X - X X 3 

Alavancagem X X - - - 2 

Planejamento Financeiro X X X X X 5 

Sub-total 4 4 2 3 3 16 

Análise de Projetos e 

Orçamento Empresarial 

  

Aspectos Introdutórios X X X X X 5 

Orçamento de Vendas X X X X X 5 

Orçamento de Produção X X X X X 5 

Orçamento de Despesas 

Operacionais 

X X X X X 5 

Orçamento de Caixa X X X X X 5 

Demonstrativo de Resultado X X X X X 5 

IES 

Temas 



de Exercício Projetado 

Balanço Patrimonial Projetado X X X X X 5 

Controle Orçamentário X X X X X 5 

Análise de Projetos 

Empresariais 

X - X X X 4 

Sub-total 9 8 9 9 9 44 

Total 19 17 17 17 18 88 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2018. 

 

No grupo Matemática Financeira, percebe-se que as IES focam na aplicação dos princípios 

básicos do cálculo financeiro, pois se verificou que tais conceitos são abordados 100% pelas 

IES estudadas, enquanto que no subtema Analise de Investimentos, o percentual cai para 60% 

de aderência pelas IES. 

No segundo grupo, denominado Finanças empresariais, dos 5 subtemas analisados, apenas 

dois obtiveram 100% de aderência nas ementas curriculares das IES, sendo eles, Conceitos de 

Administração Financeira e Planejamento Financeiro. O sub tópico, Risco e Retorno de 

Ativos e Avaliação de Carteira obteve 60% de aderência, seguido de Alavancagem que teve 

40% e por fim, Mercados Financeiros com 20%, constando apenas na grade curricular da 

UERJ. 

No ultimo grupo, Análise de Projetos e Orçamento Empresarial, dos 9 subtemas analisados 

nas ementas das IES, 4 das 5 IES analisadas aderem 100% dos conteúdos propostos em sua 

ementa, enquanto apenas a UFF, adere, em valor percentual, 89% dos subtemas por não 

abordar o sub tópico Análise de Projetos Empresariais em sua grade curricular. 

Com base nos resultados obtidos na tabela 5, percebe-se que a UERJ é a IES que contempla 

em sua ementa atingindo 95% dos temas das disciplinas de Matemática Financeira, Finanças 

Empresariais e Análise de Projetos e Orçamento Empresarial, conforme recomendação do 

CFC na Proposta nacional de conteúdo para o curso de graduação em Ciências Contábeis.  

Em segundo lugar, com 90,0% aparecem a UFRJ - Campus Cidade Universitária e a UFRJ – 

Campus Praia Vermelha e com 85% dos temas da Proposta Nacional estão a UFF – Campus 

Volta Redonda e a UFRRJ. 

 

4.4. ANÁLISE DA LITERATURA DIDÁTICA DE CONTEÚDOS RELACIONADOS À 

FINANÇAS 

 

A explanação da indicação de literatura didática como bibliografia obrigatória e 

complementas nas disciplinas de finanças resultou em 58 obras, considerando que a mesma 

obra pode compor a bibliografia de disciplinas diferentes ou universidades diferentes, ao 

desconsiderar as obras iguais, resultou em 51 obras diferentes. 



No entanto, deve-se destacar que essas obras referem-se apenas a indicação bibliográfica da 

UERJ, UFF – Campus Volta Redonda e da UFRRJ, porque a UFRJ – Campus Cidade 

Universitária e a UFRJ – Campus Praia Vermelha não disponibilizam a bibliografia 

obrigatória e complementar em meio eletrônico. 

A tabela abaixo apresenta o ano de publicação das literaturas didáticas indicadas como 

bibliografia obrigatória e complementar das 51 obras listadas nas ementas.  

Tabela 8 – Resumo das datas de literaturas didáticas indicadas 

DATA DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE % 

SEM DATA - NÃO CONSTA NA 

EMENTA 
7 13,73% 

DE 1969 A 1979 7 13,73% 

DE 1980 A 1989 0 0,00% 

DE 1990 A 1999 8 15,69% 

DE 2000 A 2009 23 45,10% 

DE 2010 A 2018 6 11,76% 

TOTAL 51 100% 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2018. 

 

De acordo com os dados coletados na Tabela 8, cerca 43,1% das literaturas didáticas 

indicadas nas ementas das disciplinas de finanças das IES publicas do Rio de Janeiro foram 

publicadas até o ano de 1999. Seguidamente, têm-se 45,1% entre 2000 e 2009 e apenas 

11,76% após 2010.  

Na Tabela 9, consta 10 dos 51 livros indicados pelas IES para analise de conteúdo. A seleção 

dos 10 livros dividiu em duas etapas, primeiramente priorizando os livros com maior numero 

de recomendação nas bibliografias das disciplinas e em seguida, os que faziam parte do 

acervo da Biblioteca do Aterrado em Volta Redonda (BAVR), nas dependências da UFF – 

Campus Volta Redonda.  

A disposição dos dados na tabela abaixo permite analisar informações de duas naturezas, 

sendo uma em relação aos livros – literatura didática (análise vertical) e outra relacionada aos 

conteúdos, tanto em grupo como individuais (análise horizontal). 

 

 

 

  



Tabela 9 - Conteúdos pesquisados por tema nas literaturas didáticas indicadas como 

bibliografia obrigatória e complementar nas ementas das IES  
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Visão geral                       

Introdução às finanças de empresas. X X X X X X X X X X 10 

Demonstrações financeiras e fluxo de caixa. X X X X X X X X X X 10 

Sub-total 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Valor e orçamento de capital                       

Mercados financeiros e valor presente 

líquido: princípios fundamentais de finanças 

X - X X - X X X X X 8 

Valor presente liquido X X X X - - -  X X X 7 

Avaliação de obrigações e ações X X X X - - X X X X 8 

Alguns critérios alternativos de investimento X X - X X - - X X X 7 

Valor presente liquido e orçamento de 

capital 

X X X -  - X - X X X 7 

Estratégia e analise no uso do valor presente 

liquido 

X X - -  X -  - X X X 6 

Sub-total 6 5 4 4 2 2 2 6 6 6 43 

Risco                       

Teoria de mercado de capitais: uma visão 

geral 

X X X X X X X X X X 10 

Retorno e risco: modelo de precificação de 

ativos (CAPM) 

X X X X X X X X X X 10 

Uma visão alternativa de relação entre risco 

e retorno: a teoria de precificação por 

arbitragem 

X X - X - X X X  - X 7 

Risco, retorno e orçamento de capital X X X X X X X X X X 10 

Sub-total 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 37 

Estrutura de capital e política de 

dividendos 

                      

Decisões de financiamento e mercados 

eficientes de capitais 

X - - X - X X X X X 7 

Financiamento a longo prazo: uma 

introdução 

X - - X - X X X X X 7 

Bibliografia 

Conteúdo 



Estrutura de capital: conceitos básicos X X X X X X X X X X 10 

Estrutura de capital: limites ao uso de capital 

de terceiros 

X X X X -  - X X X X 8 

Avaliação e orçamento de capital numa 

empresa com capital de terceiros 

X X X - -  - X X X X 7 

Politica de dividendos: por que é relevante? X X X X X  - X X X X 9 

Sub-total 6 4 4 5 2 3 6 6 6 6 48 

Financiamento a longo prazo                       

Lançamento de ações ao publico X - - X - - - -  - X 3 

Capital de terceiros a longo prazo X X - - - - - - X X 4 

Opções e finanças de empresas: conceitos 

básicos 

X - - X - - - -  - X 3 

Opções e finanças de empresas: extensões e 

aplicações 

X - - X - - - -  - X 3 

Warrants e títulos conversíveis X - X - - - - -  - X 3 

Arrendamento X - - - - - - -  - X 2 

Derivativos e cobertura de riscos X - X - X - - - X  - 4 

Sub-total 7 1 2 3 1 0 0 0 2 6 22 

Planejamento financeiro e administração 

financeira a curto prazo 

                      

Modelos financeiros da empresa e 

planejamento a longo prazo 

X - - X - X X X X X 7 

Administração do capital de giro e 

planejamento a curto prazo 

X X X X X X X X X X 10 

Gestão de caixa X X X X X X X X X X 10 

Gestão de crédito X - X X X X X X  - X 8 

Sub-total 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 35 

Tópicos especiais                       

Fusões e aquisições X - X X - - - X - X 5 

Dificuldades financeiras X - X X - - - X - -  4 

Finanças internacionais X X X X - X - - - X 6 

Sub-total 3 1 3 3 0 1 0 2 0 2 15 

Total 32 19 21 25 13 16 18 24 22 30 220 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2018. 

 

 



Os conteúdos foram divididos em 7 temas, são eles: Visão Geral, Valor e Orçamento de 

Capital, Risco, Estrutura de Capital e política de dividendos, Financiamento a longo prazo, 

Planejamento financeiro e administração financeira a curto prazo e, finalmente, Tópicos 

especiais. A seleção dos conteúdos utilizados na Tabela 9 baseou-se na organização da 

literatura didática Administração Financeira: Corporate Finance (Ross, 2002), por esta ser a 

obra mais indicada como bibliografia obrigatória e complementar nas ementas das IES. 

O tema Visão Geral é o único tema, dos 7 analisados, que está totalmente aderido nos 

conteúdos programáticos das obras exploradas. O segundo tema, denominado Valor e 

Orçamento de Capital, teve adesão em 40% das obras, e os sub tópicos que obtiveram maior 

aderência foram: Mercados financeiros e valor presente líquido: princípios fundamentais de 

finanças e Avaliação de obrigações e ações, com 80% de adesão pelas bibliografias. 

O terceiro tópico, intitulado ―Risco‖, atingiu 100% de adesão em 70% das obras estudadas. 

Sendo o sub tópico ―Uma visão alternativa de relação entre risco e retorno: a teoria de 

precificação por arbitragem‖ o único do grupo que não foi contemplado em sua totalidade, 

obtendo 70% de adesão nas obras. 

O tema ―Estrutura de capital e política de dividendos‖, foi totalmente contemplado em 50% 

das literaturas observadas. No qual, o único subtema que atingiu 100% de aderência foi 

―Estrutura de capital: conceitos básicos‖, seguido pelo subtema ―Politica de dividendos: por 

que é relevante?‖ com 90% de adesão. 

O tópico ―Financiamento a longo prazo‖ evidenciou que apenas uma obra obteve 100% de 

aderência aos subtemas, enquanto 30% das obras não contemplaram nenhum dos subtemas. 

No qual o item de menor aderência pela literatura didática foi ―Arrendamento‖ que constou 

em apenas 20% das bibliografias exploradas. 

O sexto tema, denominado ―Planejamento financeiro e administração financeira a curto 

prazo‖ foi totalmente aderido por 60% das literaturas, sendo que a literatura que menos aderiu 

aos subtemas, ainda atingiu 50% de adesão. Além disso, deve-se destacar os subtemas 

―Administração do capital de giro e planejamento a curto prazo‖ e ―Gestão de caixa‖ que 

constaram em 100% das literaturas analisadas. 

Por fim, o ultimo tema, intitulado ―Tópicos especiais‖, foi totalmente com abordado em 30% 

das obras didáticas. No qual o tópico aderido com maior frequência foi ―Finanças 

Internacionais‖ que constou em 60% das obras. 

No entanto, apesar de 60% dos livros obterem o tópico ―Finanças Internacionais‖ nenhuma 

das obras analisadas utiliza as IAS/IFRS para aplicar os conteúdos financeiros apresentados e 

assim aplicando a interdisciplinaridade comprovadamente existente entre as áreas contábil e 

financeira. 

 

  



Tabela 10 – Percentual de Aderência aos Conteúdos Financeiros pela Literaturas Didáticas 

indicadas pelas IES 

LITERATURAS DIDÁTICAS % 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

ROSS (CORPORATE FINANCE) 100% 2002 

GROPPELLI 93,8% 2006 

BREALEY; MYERS; MARCUS 78,1% 2002 

LEMES JUNIOR; RIGO; CHEROBIM 75% 2010 

PADOVEZE 68,8% 2005 

GITMAN 65,6% 2010 

ROSS (PRINCIPIOS DE ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA) 

59,3% 
2010 

MEGLIORINI; VALLIM 56,3% 2009 

HOJI 50% 2012 

ASSAF NETO 40,6% 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2018. 

 

A Tabela 10 resume em valores percentuais a aderência aos conteúdos pelas literaturas 

didáticas constantes nas ementas como bibliografia obrigatória e complementar. Ressalta-se, 

no entanto, que o livro Administração Financeira: Corporate Finance (Ross, 2002), por ter 

sido usado como base de comparação entre as obras, explica o fato de ser o único a atingir 

100% de aderência.  

Percebe-se também que das 10 literaturas analisadas, as três que possuem maior percentual de 

aderências aos conteúdos se tratam de obras de autores estrangeiros que foram traduzidas para 

Português. No qual as obras traduzidas representam 40% das literaturas didáticas estudadas na 

Tabela 9 e na Tabela 10. 

Todas as obras analisadas no presente trabalho referem-se a edições publicadas após o ano 

2000. No qual, 50% das literaturas exploradas foram publicadas entre 2000 e 2009 e 50% 

entre 2010 e 2018. 

 

  



4.5. DISCIPLINAS DE CONTABILIDADE E SUA RELAÇÃO COM AS NBCs 

 

Para analisar os conteúdos programáticos das disciplinas de Contabilidade utilizaram-se como 

modelo as ementas das disciplinas de contabilidade propostas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, na ―Proposta Nacional de Conteúdo para o Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis‖, para verificar se as IES avaliadas abordam os temas e seus respectivos subtemas 

em suas ementas curriculares. Deve-se ressaltar que foram avaliadas apenas as disciplinas 

obrigatórias das IES. Além disso, os conteúdos programáticos utilizados na análise foram 

obtidos em meio eletrônico (site das Universidades). 

O exame das disciplinas de contabilidade partiu do principio que assim como as disciplinas de 

finanças devem buscar a interdisciplinaridade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, 

devido ao significativo uso de técnicas financeiras nas NBCs, as disciplinas de Contabilidade 

devem, sobretudo, explanar as NBCs em seus conteúdos programáticos. Haja vista, que 

atualmente os Pronunciamentos Contábeis apresentam as exigências de reconhecimento, 

mensuração, apresentação e divulgação referentes a transações, eventos e condições 

relevantes no Brasil. 

Na Tabela 11 os temas foram divididos em 3 grupos: Estrutura das Demonstrações Contábeis, 

Contabilidade Societária e Contabilidade Avançada. A disposição dos dados na tabela abaixo 

permite analisar informações de duas naturezas, sendo uma em relação às IES (análise 

vertical) e outra relacionada aos conteúdos, tanto em grupo como individuais (análise 

horizontal). 

No primeiro grupo, denominado ―Estrutura das Demonstrações Contábeis‖, percebe-se que 4 

das 5 universidades estudadas contemplam todo o conteúdo proposto pelo CFC  em suas 

grades curriculares. Sendo a UFRRJ, a única IES a não abordar o subtema ―Demonstração de 

Lucros e Prejuízos Acumulados‖. 

No grupo, Contabilidade Societária, dos 11 subtemas listados na Proposta Nacional, a UFF – 

Campus Volta Redonda foi a IES que apresentou maior adesão, atingindo 36,3% dos 

conteúdos elencados. Seguida pela UERJ e UFRRJ que possuem 27,2% de adesão e por 

ultimo os polos universitários da UFRJ com 18,1%. Neste grupo, os sub tópicos 

―Reorganização Societária‖ e ―Provisões e Outras Transações Societárias‖ foram abordados 

em todas as grades curriculares exploradas. Enquanto os subtemas ―Valor Justo (Fair Value)‖, 

―Redução ao Valor Recuperável dos Ativos (impairment)‖, ―Ativos e Passivos Contingentes‖, 

―Insubsistências e Superveniências‖ e ―Dividendos Obrigatórios e Juros sobre Capital Próprio 

(JCP)‖ não foram abordados nos conteúdos programáticos em nenhuma das ementas das IES 

estudadas. 

Por fim, no grupo ―Contabilidade Avançada‖, a UFRRJ foi à única universidade a abordar 

100% dos conteúdos propostos pelo CFC para as grades curriculares de Ciências Contábeis. 

Isto porque as outras IES exploradas não contemplam o subtema ―Operações com 

Derivativos, Hedge e outros Instrumentos Financeiros‖ no conteúdo programático. 

 

  



Tabela 11 – Conteúdos pesquisados por tema nas ementas das disciplinas e sua presença 

nas IES 
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Estrutura das 

Demonstrações 

Contábeis  

Balanço Patrimonial X X X X X 5 

Demonstração do 

Resultado do Exercício 

(Demonstração do 

resultado abrangente 

total) 

X X X X X 5 

Demonstração dos 

Lucros ou Prejuízos 

Acumulados 

X X - X X 4 

Demonstração das 

Mutações do Patrimônio 

Líquido 

X X X X X 5 

Demonstração do Fluxo 

de Caixa 
X X X X X 5 

Demonstração do Valor 

Adicionado 
X X X X X 5 

Notas Explicativas X X X X X 5 

Sub-total 7 7 6 7 7 34 

Contabilidade 

Societária  

Estrutura de Capital das 

Empresas 
- - - - - 0 

Reorganização Societária X X X X X 5 

Provisões e Outras 

Transações Societárias 
X X X X X 5 

IES 

Temas 



Ajuste a Valor Presente - - - - - 0 

Valor Justo (Fair Value) - - - - - 0 

Redução ao Valor 

Recuperável dos Ativos 

(impairment) 

- - - - - 0 

Ativos e Passivos 

Contingentes 
- - - - - 0 

Insubsistências e 

Superveniências 
- - - - - 0 

Ganhos e Perdas de 

Capital 
- X X - - 2 

Dividendos Obrigatórios 

e Juros sobre Capital 

Próprio (JCP) 

- - - - - 0 

Reservas X X - - - 2 

Sub-total 3 4 3 2 2 14 

Contabilidade 

Avançada  

Consolidação das 

Demonstrações Contábeis 
X X X X X 5 

Conversão em Moedas 

Estrangeiras 
X X X X X 5 

Métodos de Avaliação de 

Investimento 
X X X X X 5 

Operações com 

Derivativos, Hedge e 

outros Instrumentos 

Financeiros 

- - X - - 1 

Sub-total 3 3 4 3 3 16 

Total 13 14 13 12 12 64 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa, 2018. 

 

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que a UFF – Campus Volta Redonda é a IES 

que apresenta maior aderência aos conteúdos programáticos sugeridos pela Proposta 

Nacional, com 63,6% em valores percentuais. Enquanto a UERJ e a UFRRJ, apresentam 59% 

de adesão, seguidas pelos polos universitários das UFRJ, com 54,5%. 



Esses números são significativos para o meio acadêmico, pois as IES ainda não contemplam 

expressivamente as NBCs em suas grades curriculares. Haja vista a significativa relevância 

dos Pronunciamentos Contábeis para atuação do Profissional Contador. 

Dessa forma, constata-se que convergência com as normas internacionais da contabilidade e o 

consequente dinamismo que trouxe para o ensino contábil no Brasil representa um grande 

desafio para o meio acadêmico que tem a missão educar os discentes para serem capazes de 

aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis, conforme as competências 

e habilidades tratadas no inciso IV, do art. 4 da Resolução CNE/CES 10, de 2004. 

 

 

 

 

 

 

  



5. CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa objetivou analisar os conteúdos dos cursos de ciências contábeis das 

universidades públicas do estado do Rio de Janeiro e verificar qual grau de adesão dos 

conteúdos de finanças nas matrizes curriculares com relação às normas brasileiras de 

contabilidade.  

De acordo com a revisão da literatura, verificou-se que as Diretrizes Curriculares presente na 

Resolução CNE/CES no. 10/2004 estimulam o desenvolvimento no discente de uma visão 

sistêmica da Contabilidade, o que pode ser alcançada com maior ênfase a prática da 

interdisciplinaridade, possibilitando maior relacionamento com outras áreas do conhecimento, 

como finanças por exemplo. Em 2009, o Conselho Federal de Contabilidade, com o apoio da 

Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), publicou a ―Proposta nacional de conteúdo para 

o curso de graduação em Ciências Contábeis‖ para orientar as universidades brasileiras 

através do estabelecimento das matrizes curriculares para abranger as mudanças na legislação 

que rege a pratica contábil brasileira. 

Para verificar a interdisciplinaridade entre contabilidade e finanças nas disciplinas ofertadas 

pela IES, examinou-se, primeiramente a ―Proposta nacional de conteúdo para o curso de 

graduação em Ciências Contábeis‖, proposta pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

com o apoio da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), que serviu como base de 

comparação para as disciplinas ofertadas pelas IES. Por meio das orientações constantes na 

Proposta Nacional, percebeu-se a preocupação do Conselho Federal de Contabilidade em 

propor a adequação do ensino acadêmico da contabilidade oferecido pela IES, frente às 

mudanças que a legislação contábil vem sofrendo, com a convergência com as normas 

internacionais de contabilidade. 

Posteriormente, analisou a interdisciplinaridade entre a contabilidade e finanças presente nas 

Normas Brasileiras de Contabilidade. As NBC TG foram exploradas individualmente, 

destacando-se o objetivo do pronunciamento e os conteúdos financeiros abordados que foram 

claramente mencionados na norma.  Do total de 51 pronunciamentos gerais (NBC TG) 

emitidos pelo CPC, 13 pronunciamentos foram explorados na pesquisa, o que em valores 

percentuais, refere-se a 25,5% dos pronunciamentos publicados. 

Nas NBCs analisadas foram destacados os termos provenientes de finanças para referir-se a 

bens e obrigações e, principalmente, para referir-se a técnicas usadas para de reconhecimento 

e mensuração patrimoniais da entidade. E pode-se perceber que há significativo enfoque 

financeiro nas Normas Brasileiras de Contabilidade, e correlação entre as áreas contábeis e 

financeiras nos pronunciamentos contábeis para avaliação, reconhecimento e mensuração dos 

elementos patrimoniais das entidades.  

Seguidamente, examinaram-se os conteúdos programáticos das disciplinas de finanças 

utilizando-se como modelo a ementa proposta pelo Conselho Federal de Contabilidade. Para 

isso, considerou-se que as ementas disponibilizadas estão atualizadas e são aplicadas pelos 

professores no ensino das disciplinas. Constatou-se que a UERJ é a IES que contempla em 

sua ementa 95% dos temas das disciplinas de Matemática Financeira, Finanças Empresariais e 

Análise de Projetos e Orçamento Empresarial. Enquanto, tem-se, com 90,0%, a UFRJ - 

Campus Cidade Universitária e a UFRJ – Campus Praia Vermelha e com 85% dos temas da 

Proposta Nacional estão a UFF – Campus Volta Redonda e a UFRRJ. 



Explorou-se também a literatura didática indicada como bibliografia obrigatória e 

complementar nas disciplinas de finanças a fim de verificar se as obras utilizadas são 

atualizadas e se há correlação com a contabilidade nas obras estudadas em finanças através da 

aplicação pratica dos conceitos financeiros contemplados nas NBCs. Destacou-se que todas as 

obras analisadas no presente trabalho referem-se a edições publicadas após o ano 2000. No 

qual, 50% das literaturas exploradas foram publicadas entre 2000 e 2009 e 50% entre 2010 e 

2018. Evidenciou-se que apesar de o tópico ―Finanças Internacionais‖ constar em 60% das 

obras, nenhuma delas utiliza as IAS/IFRS ou as NBCs para aplicar os conteúdos financeiros 

apresentados e consequentemente explorar a interdisciplinaridade existente entre as áreas 

contábil e financeira. Percebe-se também que das 10 literaturas analisadas, as três que 

possuem maior percentual de aderências aos conteúdos se tratam de obras de autores 

estrangeiros que foram traduzidas para Português. No qual essas obras traduzidas representam 

40% das literaturas didáticas estudadas. 

Por fim, examinaram-se as disciplinas de contabilidade, partindo do pressuposto que assim 

como as disciplinas de finanças devem buscar a interdisciplinaridade com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade, devido ao significativo uso de técnicas financeiras nas NBCs, as 

disciplinas de Contabilidade devem, sobretudo, explanar as NBCs em seus conteúdos 

programáticos, por se tratarem da pratica contábil adotada no Brasil. Constatou-se nessa 

analise que a UFF – Campus Volta Redonda é a IES que apresenta maior aderência dos 

conteúdos programáticos nas disciplinas de contabilidade sugeridos pela Proposta Nacional, 

com 63,6% em valores percentuais. Enquanto a UERJ e a UFRRJ, apresentam 59% de 

adesão, seguidas pelos polos universitários das UFRJ, com 54,5%. 

Esses números são expressivos para o meio acadêmico, pois as IES ainda não aderem 

significativamente as NBCs em suas grades curriculares. Dessa forma, conclui-se que 

convergência com as normas internacionais da contabilidade e o consequente dinamismo que 

trouxe para a contabilidade brasileira revela-se um grande desafio para o meio acadêmico que 

tem a missão formar profissionais hábeis para aplicar adequadamente a legislação inerente às 

funções contábeis e compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 

financeiras, em âmbito nacional e internacional, necessárias à profissão. 

Como limitação da pesquisa, cabe ressaltar que o grau de detalhamento dos conteúdos nas 

ementas pesquisadas diverge entre as universidades, sendo possível que alguns itens tenham 

sido omitidos na análise de algumas universidades.   

Entretanto, mesmo diante das limitações apresentadas, acredita-se que esta pesquisa contribui 

para um maior conhecimento do ensino na área contábil financeira nas Instituições de Ensino 

Superior publicas do estado do Rio de Janeiro, tornando verificáveis a adesão dos conteúdos 

de finanças nas matrizes curriculares e sua relação com as normas brasileiras de 

contabilidade, além da interdisciplinaridade no ensino de finanças e contabilidade e a adesão 

das NBCs nas grades curriculares das IES exploradas. 

Como proposta para futuras investigações, sugere-se a ampliação da amostra em termos de 

instituições de ensino superior e conteúdos abordados nas ementas das disciplinas ligadas à 

finanças e contabilidade. 
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