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The body of knowledge in the area of business has grown at lot in the past few years, and new
approaches to the curricula of accounting are made by several scholars. The objective of this
study is to identify the profile of the discipline "Intermediate Accounting". There were
selected to compose the population of this research, the universities listed in the Best
Undergraduate Business School ranking in 2011, of the journal Businessweek. Based on the
analysis of the results it’s possible to conclude that there is a certain uniformity in the
structure of the syllabus in American universities studied, in relation to items: "Name /
Contact teacher", "Objective of the course", "References - books”, "Method of evaluation",
"Schedule of classes" and "Academic integrity." The body of knowledge is expanding very
fast, and for this universities must adjust their curricula, or let their students at a competitive
disadvantage in the labor market.
O PERFIL DA DISCIPLINA CONTABILIDADE
UNIVERSIDADES NORTE-AMERICANAS.

INTERMEDIÁRIA

NAS

O corpo de conhecimento na área dos negócios vem crescendo muito nos últimos anos, e
novas abordagens sobre os currículos dos cursos de contabilidade são feitas por diversos
estudiosos. O objetivo deste estudo é identificar o perfil da disciplina “Intermediate
Accounting”. Foram escolhidas para compor a população desta pesquisa, as universidades
listadas no ranking Best Undergraduate Business School 2011, da revista Businessweek. Com
base na análise dos resultados é possível concluir que há certa homogeneidade na estrutura
dos planos de ensino nas universidades norte-americanas estudadas, com relação aos itens:
“Nome/Contato do professor”, “Objetivo da disciplina”, “Referências – livros”, “Método de
avaliação”, “Cronograma das aulas” e “Integridade acadêmica”. O corpo de conhecimento
está se expandindo muito rápido, e para tanto as universidades devem ajustar seus currículos,
ou então deixarão seus estudantes em uma desvantagem competitiva no mercado de trabalho.
Palavras-chave:
Programático.

Contabilidade

Intermediária,

Ensino

Superior,

Ementa,

Conteúdo

1
2435

10th International Conference on Information Systems and Technology Management – CONTECSI
June, 12 to 14, 2013 - São Paulo, Brazil

1 INTRODUÇÃO
A disciplina de Contabilidade Intermediária, oferecida nas universidades norteamericanas, representa um fator decisivo para o sucesso do futuro contador, aprofundando e
ampliando a base de conhecimentos da teoria contábil, havendo a necessidade de dois
semestres para ser cumprida. Um olhar atento às ementas das disciplinas de contabilidade, e
seus planos de ensino, nos levam a refletir sobre quais os conteúdos que possuem maior
relevância no futuro do contador e como estes vem sendo abordados pelas instituições de
ensino superior.
As constantes mudanças que vem ocorrendo, como a adoção e convergência às normas
internacionais de contabilidade do IASB, tem provocado certo descompasso entre o que se
ensina nos cursos de contabilidade e o que o mercado demanda. Existem muitos problemas no
Ensino da Contabilidade, e grande parte se refere ao conteúdo e design do currículo (KaiWen Cheng, 2006).
Defende-se um currículo para a área contábil que seja capaz de provocar conflitos
cognitivos e questionamentos procedimentais necessários à aprendizagem, portanto, definido
como um conjunto de atividades de aprendizagem necessárias para a investigação,
argumentação e construção de conhecimentos que possibilitem a autonomia cognitiva, de
modo que a realidade seja apreendida e não somente reproduzida (Slomski, 2010).
Não existe um conceito sobre qual plano de currículo é melhor. A disciplina
“Intermediate Accounting” é a base das disciplinas contábeis ao longo do curso, nos cursos de
graduação das universidades norte-americanas, portanto a identificação de sua estrutura,
metodologias utilizadas, processo de avaliação, conteúdo programático entre outros, nos ajuda
a verificar o que está sendo ensinado, visto que esse conjunto de conhecimentos contábeis é
fator decisivo para o sucesso dos futuros contadores. Desta forma se propôs a seguinte
pergunta de pesquisa: Qual o perfil da disciplina “Intermediate Accounting” nas
universidades norte-americanas?
Este estudo se propõe a analisar os planos de ensino da disciplina Intermediate
Accounting, oferecida nas universidades norte-americanas listadas no ranking Best
Undergraduate Business School 2011, da revista Businessweek. O objetivo é identificar o
perfil da disciplina “Intermediate Accounting”. Serão analisadas as ementas, bibliografias
utilizadas, e métodos de ensino e avaliação. Para tanto foram definidos os seguintes objetivos
específicos:
•

Elaborar um levantamento, por meio eletrônico, dos planos de ensino, ementas,
bibliografias utilizadas, métodos de ensino e avaliação, e carga horária da disciplina
contabilidade intermediária oferecida pelas entidades da amostra.

•

Estabelecer comparações entre as variáveis pesquisadas que possam levar a identificar a
estrutura da disciplina em questão, observando os conteúdos mais relevantes e os aspectos
específicos abordados pela disciplina, e sua aplicação pelas instituições.

Este estudo se justifica uma vez que explora a ênfase dada na educação em relação à
demanda de um mercado rigoroso, observando sua funcionalidade e utilidade tanto para os
futuros profissionais como também para as empresas e governo. Para a comunidade científica
se mostrou clara a necessidade de se conhecer melhor os aspectos das disciplinas do ensino
contábil, uma vez que se apontam assim seus pontos mais importantes e sua relevância para a
sociedade, podendo assim aprimorar-se constantemente sua concepção em função do contexto
econômico e social. Entende-se desta forma o papel fundamental que a definição de um
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currículo representa para o futuro da profissão contábil. A falta de estudos relacionados ao
tema enfatiza a originalidade deste estudo. A viabilidade se deu pela facilidade do acesso às
informações dos planos de ensino, nos sites das instituições.
Esse trabalho contém quatro capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-se a
introdução, no segundo, apresenta-se a revisão da literatura, já no terceiro capítulo, encontrase a metodologia da pesquisa, e no quarto capítulo, apresenta-se a análise dos resultados da
pesquisa seguido pelas referências utilizadas.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Essa seção tem por objetivo apresentar um panorama geral sobre o tema A disciplina
Intermediate Accounting. Foram encontrados poucos estudos abordando a disciplina e seu
plano de ensino nas universidades. Dos autores que publicaram mais de uma obra relacionada
ao tema, encontram-se: Antônio Carlos Giuliani; Sonia Maria da Silva Gomes; Isac Pimentel
Guimarães; Daniel Ramos Nogueira; Antônio Carlos Ribeiro da Silva; e Vilma Geni Slomski,
todos com duas obras encontradas, abordando temas similares ao desta pesquisa. Ao final, 17
artigos compuseram o referencial teórico utilizado para esta pesquisa. Com base nesses
artigos subsidiaram-se as ideias que compõem a pesquisa, visto que discutem o mesmo tema,
embora possuam enfoques diferentes. Abaixo segue uma breve contextualizada sobre o Curso
de Contábeis e a disciplina Intermediate Accounting.
2.1 O Curso de Contabilidade no Ensino Superior
Hofer, Peleias e Weffort (2005), definem que o objetivo do Curso de Ciências
Contábeis é formar o futuro contador, para atuar como um agente de mudanças, adequado às
necessidades do mercado atual, regional e nacional, em contínua evolução. Destacam,
portanto, que são imprescindíveis currículos e programas bem definidos para a prática
contábil, bibliografia atualizada e professores qualificados, dentre outros fatores necessários
para o ensino de qualidade.
Para Niyama (2008), o projeto pedagógico e a organização curricular devem
contemplar conteúdos que revelem conhecimento dos cenários econômicos e financeiros,
nacionais e internacionais, de forma a proporcionar a harmonização das normas e padrões
internacionais de contabilidade.
Slomski (2010) cita que os Cursos de Contabilidade precisam encontrar novas formas
de ensinar e aprender, no intuito de tornar o ensino mais eficiente, e, contudo, agradável, pois
aprender precisa ter sabor, gosto, prazer. O paradigma dominante hoje é de ensino utilitarista,
reducionista, comportamental onde o aluno responde ao estímulo e, ao final, faz uma
avaliação para verificar a quantidade de conteúdo retido, para ser aprovado, mesmo que não
tenha aprendido.
Lesley e William (2009) afirmam que muitas instituições perceberam a necessidade de
uma mudança. O corpo de conhecimento está se expandindo tão rápido que as universidades
devem ajustar seus currículos ou deixarão seus estudantes em uma desvantagem competitiva
no mercado de trabalho.
Existem muitos problemas no Ensino da Contabilidade, e grande parte se refere ao
conteúdo e design do currículo. Não é suficiente apenas aumentar os trabalhos para casa e
cursos. Ao contrário, o currículo requer uma reforma drástica. A demanda é por um bom
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negociador. O objetivo real da educação contábil é cultivar a aptidão para comunicação,
intelectual, relacionamento interpessoal, conhecimentos gerais, conhecimentos de business,
contabilidade, auditoria, etc., ao invés de técnicas profissionais de contabilidade. (Kai-Wen
Cheng, 2006).
Diante dessas considerações, analisar sobre as mudanças significativas ocorridas no
mundo do trabalho e os reflexos dessas na educação superior, com foco no ensino das
Ciências Contábeis, torna-se de extrema importância para o ensino superior e para a sociedade
no geral. Entende-se desta forma o papel fundamental que a definição de um currículo
representa para o futuro da profissão contábil.
2.2 A Disciplina de Contabilidade Intermediária
A disciplina de Contabilidade Intermediária é ministrada imediatamente após a
Contabilidade Introdutória, sendo normalmente apresentada em dois semestres, pois abrange
muitos conteúdos, sendo geralmente: Relatórios Contábeis, Princípios Contábeis, Revisão do
Processo Contábil, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração do Fluxo de Caixa, Evidenciação, Juros Compostos, Caixa e Investimentos
Temporários, Contas a Receber, Inventário, Ativo Permanente, Depreciação, Intangíveis,
Passivo Circulante, Passivo de Longo Prazo, Financiamentos, Investimento, Patrimônio
Liquido, Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos, Leasing, Contabilidade
Orçamentária, Contabilidade de Fundos, Contabilidade de Impostos, Contabilidade em Nível
Geral de Preços e Análise Das Demonstrações Financeiras.
Esta é uma das mais importantes e difíceis disciplinas em qualquer curso de
Contabilidade nos Estados Unidos. Esta matéria atrai diversos tipos de estudantes com
diferentes níveis e bases de conhecimento, tendo, portanto, um alto índice de desistência. Seu
currículo tem sido criticado por ser muito extenso e inflado, além de ser incapaz de fazer
frente às crescentes necessidades dos estudantes e da comunidade dos negócios. Muita
atenção tem sido dada à magnitude do material trabalhado em contabilidade intermediária,
apontando que o curso pode ter atingido uma sobrecarga de informação.
Outra razão para se estudar esta disciplina é por ela ser considerada um “divisor de
águas” no currículo de Ciências Contábeis, e também por ditar o tom da performance dos
futuros acadêmicos. Intermediate accounting é um prato cheio para investigar a conexão entre
percepção, desempenho, e reformulação porque está diretamente relacionada ao que os alunos
aprenderam sobre contabilidade previamente e como eles poderão desempenhar isso no futuro
(Royce D. Burnett, 2010). Sobretudo, os estudantes sabem que a Contabilidade Intermediária
é vista como um indicador da perspicácia geral da contabilidade e é responsável por um papel
importante na progressão acadêmica, bem como nas futuras oportunidades de trabalho. Mais
do qualquer disciplina, esta pode ser a qual as percepções dos alunos mais desempenham um
papel importante no alcance de resultados de aprendizagem. Buscamos aqui neste estudo
tentar apresentar como esta disciplina tem sido trabalhada nas universidades, e quais suas
características gerais, que a tornam tão especial.
3 METODOLOGIA DE PESQUISA
3.1 Enquadramento Metodológico
4
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Quanto à natureza do objetivo, o trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de caráter
descritivo (GIL, 1999), pois analisa e descreve o perfil da disciplina contabilidade
intermediária nas universidades norte-americanas, através de seus planos de ensino, ementas,
bibliografias utilizadas, métodos de ensino e de avaliação, e carga horária.
A fonte utilizada para coleta de dados é secundária (RICHARDSON, 1999), uma vez
que se buscou os planos de ensino disponibilizados nos sites destas instituições de ensino
superior, acessíveis a qualquer pessoa. Quanto ao procedimento de análise, trata-se de uma
análise documental. A pesquisa documental “baseia-se em materiais que ainda não receberam
um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da
pesquisa” (MOURA, 2011). De acordo com Gil (2010, p.31), a pesquisa documental consulta
material interno à organização. Segundo Richardson (2007, p.230) “a análise documental
consiste em uma série de operações que visam estudar e analisar um ou vários documentos
para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com as quais podem estar relacionadas”
No que concerne à abordagem do problema, são utilizadas metodologias de natureza
qualitativa, que visa investigar e descrever os itens constantes dos planos de ensino da
disciplina, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados (RICHARDSON, 1999).
Esta é uma pesquisa de lógica indutiva, pois analisa questões particulares até chegar a
conclusões generalizadas. (RICHARDSON, 1999)
3.2 Procedimento para Seleção do Referencial Teórico
A realização do referencial teórico desta pesquisa efetuou-se através da busca por
artigos relacionados ao tema central da pesquisa, baseadas nas palavras-chave: ensino
superior, ementa, conteúdo programático, e contabilidade intermediária, para o contexto
nacional; e: accounting education, intermediate accounting, accounting curriculum, e
accounting graduate, para o contexto internacional. Buscas foram feitas no contexto nacional
e internacional, visto que o tema da pesquisa aborda o ensino superior nas universidades
norte-americanas.
No contexto nacional a busca foi feita nos sites dos congressos ANPCONT
(Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Ciências Contábeis) de 2007 a
2011; também do congresso da USP de Controladoria e Contabilidade, de 2001 a 2011. Além
destes congressos foram também pesquisados sites dos treze periódicos vinculados aos
programas de pós-graduação strictu sensu da área de contabilidade entre os anos de 2001 e
2011, sendo estes: Brazilian Business Review; Revista Base; Revista Contabilidade e
Organizações; Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ;
Universo Contábil; Contabilidade Vista e Revista; Contabilidade e Finanças; Revista
Brasileira de Gestão e Negócios; Revista de Informação Contábil; Revista de Contabilidade
da UFBA; Revista de Contabilidade & Controladoria; Revista Contemporânea de
Contabilidade; e Revista Contabilidade, Gestão e Governança. Estes Periódicos e Congressos
são classificado no Sistema Qualis/Capes 2008 como A e B em sua maioria, que faz com que
a inclusão destes eventos e revistas a este estudo deva-se diretamente ao destaque nacional e
internacional destes.
No contexto nacional encontrou-se 161 artigos na busca, sendo que destes apenas 6
foram selecionados, por estarem alinhados com o tema da pesquisa. Para o contexto
internacional foi pesquisada a base de dados SCOPUS nos anos de 2001 a 2011, por ser uma
base de dados com periódicos de alto fator de impacto. Num total de 465 artigos encontrados,
apenas 7 foram selecionados, de acordo com o mesmo critério utilizado na busca nacional de
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alinhamento e similaridade com o tema proposto. Totalizou-se 13 artigos com esta busca,
percebendo-se, desta forma, a falta de estudos relacionados a este tema. Devido à
especificidade do assunto tratado nesta pesquisa, houve a necessidade de se adicionar ao
referencial teórico artigos publicados no The Accounting Educator’s journals, por ser um
journal voltado para a área da educação contábil e por disponibilizar o acesso gratuito aos
artigos. Neste journal foi possível buscar artigos que tratavam do ensino de Contabilidade
Intermediária, sendo que 4 foram selecionados por representarem uma fonte importante de
informações para este trabalho. Contudo somaram-se 17 artigos para compor o referencial
teórico deste trabalho.
3.3 População e Amostra
A população desta pesquisa é formada pelas 50 universidades Norte-Americanas
elencadas no ranking Best Undergraduate Business School 2011, da revista americana de
negócios Businessweek. A escolha desta população se deu pela consideração dada a estas
instituições como sendo as melhores da área dos negócios, segundo a revista, e pela
relevância e reconhecimento deste ranking dos melhores cursos de graduação no meio
acadêmico e no âmbito social, pois influenciam diretamente no recrutamento de estudantes.
Uma vez conhecida a população, eliminou-se as universidades que não ofereciam a
disciplina intermediate accounting, sendo estas: Notre Dame; Emory; University of North
Carolina at Chapel Hill; Massachusetts Institute of Technology; Wake Forest University;
Carnegie Mellon University; University of Southern California at Los Angeles; Rensselaer
Polytechnic Institute; Georgia Institute of Technology, passando a partir daí a uma amostra
potencial de 41 universidades, aproximadamente 80% da população. Esta amostra ainda pode
diminuir dependendo do recebimento das respostas dadas ao e-mail enviado para as entidades,
solicitando as informações necessárias para esta pesquisa, buscadas nos seus websites e não
encontradas, visto que esta pesquisa está em andamento. Algumas universidades
disponibilizavam estas informações online, possibilitando o andamento dos resultados
parciais.
3.4 Procedimento para Coleta e Análise dos Dados
Para atender aos objetivos desta pesquisa, foi necessário fazer um levantamento dos
planos de ensino da disciplina intermediate accounting, nos sites de cada uma das instituições
da amostra. Nem todas as entidades disponibilizavam online os planos de ensino com as
ementas, bibliografias, métodos de ensino e avaliação, e carga horária da disciplina, havendo
então a necessidade de se elaborar um e-mail formal solicitando tais informações e enviá-lo
para os endereços das pessoas responsáveis nos departamentos de ensino das instituições da
amostra. Estes endereços eletrônicos foram encontrados nos respectivos sites das entidades.
A partir dos syllabus, como são chamados os planos de ensino na língua inglesa, serão
feitas tabelas contendo: os tópicos abordados na disciplina; o material utilizado; os métodos
de avaliação e ensino (trabalhos para casa, trabalhos em grupo, provas, seminários, etc.);
assim como os objetivos da disciplina para o semestre, e a porcentagem das menções
encontradas na amostra. Com a análise destas tabelas, pretende-se identificar o perfil geral da
disciplina, atendendo assim ao objetivo desta pesquisa.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Universidades Selecionadas
Das 50 universidades que compunham o ranking, 9 não possuíam Intermediate
Accounting, e 16 necessitavam da resposta de e-mails enviados para os endereços
correspondentes, solicitando os planos de ensino, ou syllabus¸ como são chamados nos
Estados Unidos. Das 25 restantes, as informações foram encontradas nas páginas eletrônicas.
Porém, algumas não a disponibilizavam por completo, havendo também a necessidade de
envio de e-mail para informações complementares. Das 50 universidades selecionadas, 15
entraram na amostra, o que representa 30% da população. Os e-mails foram enviados durante
o mês de outubro de 2011, e em virtude da extensão e vulto das informações, optou-se por
utilizar a amostragem por acessibilidade. Assim, considerou-se como amostra, os 15 planos
de ensino das 15 universidades que possuíam as informações relevantes. A Tabela 1 mostra as
universidades, que entraram na amostra por ordem do número que ocupam no ranking da
revista BusinessWeek.
Tabela 1 – Universidades Selecionadas.
N.
UNIVERSITY/ SCHOOL
1
University of Pennsylvania
2
Univeristy of Michigan
3
Villanova
4
University of Texas at Austin
5
Univeristy of Indiana
6
University of Miami at Oxford
7
Southern Methodist University
8
University of Wisconsin at Madison
9
James Madison University
10
Santa Clara University
11
University of Maryland
12
University of Washington
13
University of Florida
14
Michigan State University
15
Texas A&M University
Fonte: Dados da pesquisa

Ranking
4
6
7
17
18
22
26
27
28
35
39
41
42
44
48

4.2 Estrutura dos Planos de Ensino
O plano de ensino é o planejamento e a organização das aulas, que serve para facilitar
aos alunos o entendimento com clareza do que será abordado, com relação ao tema discutido
na disciplina. Geralmente, os professores tomam a liberdade para elaborar e dispor a
organização dos elementos que compõe um plano de ensino. Nesta etapa da pesquisa,
observou-se a estrutura e organização dos planos de ensino, conforme mostra na Tabela 2.
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Tabela 2 - Estrutura dos Planos de Ensino.
ESTRUTURA
Nome / Contato do professor
Objetivo da disciplina
Referências – livros
Método de avaliação
Cronograma das aulas
Integridade acadêmica
Conteúdo programático
Ambiente virtual
Horário de atendimento extraclasse
Horário da aula
Pré-requisito
Créditos
Fonte: Dados da pesquisa

MENÇÕES
13
13
13
12
12
12
11
11
10
8
4
0

%
86,66%
86,66%
86,66%
80,00%
80,00%
80,00%
73,33%
73,33%
66,66%
53,33%
26,66%
0%

Na Tabela 2 nota-se que há certa homogeneidade na estrutura dos planos de ensino,
visto que os 6 primeiros itens (Nome/Contato do professor, Objetivo da disciplina,
Referências, Método de avaliação, Cronograma das aulas, e Integridade acadêmica) foram
encontrados em mais de 80% dos planos de ensino da amostra Os outros itens analisados
apareceram em 70% dos planos de ensino, em média. A exceção foram os itens “Prérequisito” e “Créditos” que foram encontrados em apenas 4 e 0 planos de ensino,
respectivamente. Praticamente metade dos syllabus analisados continham o horário das aulas.
O “Objetivo da disciplina” é um item bem definido, em quase 87 % da amostra, junto
com a informação sobre o “Nome do professor da disciplina”, e as “Referências – Livros”. Na
seção 4.6 apresentou-se uma tabela com a bibliografia utilizada nos diferentes cursos, que
estavam presentes em 86,66 % dos planos de ensino. Convêm destacar ainda que 5 dos 15
planos de ensino apresentavam como referência o livro Intermediate Accounting by Donald E.
Kieso, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield (KWW), John Wiley & Sons Inc., 2008,12th
ed. – 2007. O Segundo livro mais utilizada, mencionado em 3 dos 15 planos de ensino, é
Intermediate Accounting, 6th Edition, by Spiceland, Sepe, and Nelson. 73,33 % dos planos de
ensino citam a utilização de ambientes virtuais para postagem de materiais, notas e outras
informações da disciplina.
O tópico “Integridade Acadêmica” com 80 % de menção, aborda as políticas do curso
e o código de integridade acadêmica, tratando de assuntos como plágio, fraudes, políticas da
universidade, código de conduta e postura do aluno. Muitas vezes incluem comportamentos
em sala de aula como, assiduidade, respeitar horários, permanecer em sala de aula sem
interrupções, desligar celulares, laptops ou qualquer outro eletrônico salvo quando solicitado
pelo professor, desonestidade e demonstrar respeito pelos colegas de sala.
4.3 Metodologias de Ensino
A metodologia de ensino procura apresentar roteiros para diferentes situações didática,
conforme a tendência/corrente pedagógica adotada pelo professor/instituição, de forma que o
aluno se aproprie dos conhecimentos propostos e/ou apresente suas pesquisas e demais
atividades. As metodologias de ensino encontradas estão apresentadas na Tabela 3.
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Tabela 3 - Metodologias de ensino utilizadas
MÉTODO

MENÇÕES
13
9
8
5
4
2
0
0

Atividade para casa
Trabalhos em grupo
Atividades em aula
Estudo de caso
Aula Expositiva
Quizzes
Revisões semanais
Seminários (apresentação de trabalhos)
Fonte: Dados da pesquisa

%
86,66%
60,00%
53,33%
33,33%
26,66%
13,33%
0%
0%

Como pode ser observado, as “Atividades para casa” e “Trabalhos em grupo”
correspondem às metodologias mais utilizadas. Em seguida, “Atividades em aula” e “Estudo
de caso” apareceram com 53,33 % e 33,33% da amostra respectivamente. Por fim, houveram
2 planos de ensino (13,33 %) que apresentaram “Quizzes”.
De acordo com os resultados encontrados na pesquisa de Slomski (2008), a técnica
predominantemente usada pelos professores foi a aula expositiva e, pela análise dos dados, os
alunos submetidos a esta técnica tiveram melhor desempenho que os outros alunos. O
desempenho dos alunos submetidos à técnica de aulas práticas não difere significativamente
de outras técnicas não especificadas, o mesmo ocorre com a técnica de trabalhos de grupo.
Na pesquisa de Hofer, Peleias e Weffort (2005), as estratégias de ensino adotadas
pelos professores de Contabilidade Introdutória foram divergências entre as estratégias de
ensino usadas e as mencionadas nos planos de ensino de todas as instituições pesquisadas.
Observou-se uma variação nas estratégias de ensino usadas, com preferência pela aula
expositiva. Tal fato vem ao encontro das pesquisas mais recentes da área contábil, que
defendem outras estratégias para o ensino de Contabilidade Introdutória, tais como a pesquisa
elaborada por Favarin (2000), que sugere o uso do simulador de transações aplicado ao ensino
da Contabilidade Geral, e a de Santos (2003), que sugere o emprego de Jogos de Empresas no
processo de ensino e aprendizagem de Contabilidade. Porém, é preciso lembrar que o
educador precisa conhecer as características pessoais do grupo, para que as estratégias de
ensino ajudem a alcançar os objetivos propostos. O seminário é outra estratégia importante,
pois após a discussão e apresentação, o tema poderá ser usado para elaborar artigos, e permite
que o estudante desenvolva habilidades tais como: raciocínio lógico, pensamento estruturado,
capacidade de redação e apresentação de suas ideias de maneira escrita.
4.4 Método de Avaliação
Tabela 4 - Método de Avaliação por número do ranking das universidades (%)
Estratégia
Utilizada

4

6

7

17

18

22

26
A

26 B

27

28

35

39

Exam 1

35

30

12,5

26

21,05

X

25

16,66

24

25

20

30

12,5

31

21,05

X

25

16,66

24

25

20

Exam 2

42

44

48

Menções

25

20

25

25

15

25

20

25

25

14

41

9
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Final Exam

35

25

33
21,05

Exam 3
Homework

15

12,5

25

X

25

7

30

40
20

12

5

4

Assignments

30
25

20

25

15
10

18,75
15,80

Exam 4

21,05

X

5

15

10

25

8

4

5
3

12

25

25

5

X

Cases

Online
Problem Sets
Group
Assignments
Financial
Analysis
Project

30

16,66

Participation/
Professionalism

Quizzes

24

21

25

3
3

11,25

2

10

1
18,75

1
3

1
3,75

Projects
In-class
examinations
Lab
participation

1
X

1
5

1

Fonte: Dados da pesquisa

A avaliação do aluno é uma prática pedagógica utilizada para auxiliar o processo de
ensino e aprendizagem. Na análise dos métodos empregados para avaliação, foram verificados
quais os instrumentos utilizados para composição das notas, conforme mostra a Tabela 4
acima. Os métodos de avaliação aparecem em porcentagens de peso por plano de ensino e o
número de vezes que determinado item foi mencionado nos planos de ensino totais. As
universidades estão identificadas através do número que ocupam no ranking da revista
BusinessWeek. A Southern Methodist University, de Dallas, no Texas, possui mais de uma
alternativa para a distribuição do peso das avaliações, e portanto está identificada por 26 A e
26 B.
A University of Miami at Oxford, em Oxford, Ohio, e University of Washington,
localizada no centro de Seattle, no estado de Washington, não apresentam em seu syllabus os
pesos de cada avaliação, porém comentavam os métodos utilizados, e foram marcados com a
letra X para contar nas menções ao método.
O item “Exam 1” foi o mais mencionado (15 vezes) nos planos de ensino, seguido de
“Exam 2”, com 14 menções, “Final Exam” 10, e “Exam 3” mencionado em 8 currículos. 4
planos ainda traziam um “quarto Exam”, sendo que estes tipos de avaliação são as que
possuem, em sua maioria, o maior peso. Algumas outras formas de avaliação como,
“Quizzes”, que consistem em perguntas e respostas curtas e questões de múltipla escolha,
“Estudo de caso”, “Trabalho em grupo”, “Homework” e “Assignments” também se
mostraram bastante representativos, devido ao peso agregado à estes itens e as vezes que
foram mencionados.
No estudo de Hofer, Peleias e Weffort (2005) O critério de avaliação adotado pela
maioria dos professores é a prova escrita, com 100%, seguida de assiduidade, com 46%,
trabalhos em grupo 42%, trabalhos individuais 32%, resolução de exercícios 8%, seminários e
trabalhos em grupo 2%, respectivamente. Um objetivo da avaliação é veriﬁcar se o
planejamento e a execução dos planos de ensino estão apresentando resultados satisfatórios
10
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junto aos estudantes. Nessa perspectiva, a prova escrita é o critério usado por todos os
professores. Para Gil (1997), a prova escrita se constitui na forma mais tradicional usada para
avaliação de aprendizagem do ensino superior. A prova escrita é signiﬁcativa para avaliar o
resultado do processo de ensino e aprendizagem, porém, não deve ser o único critério de
avaliação.
O item “Participação / presença” foi mencionado 5 vezes e representa a qualidade das
discussões, quantidade de perguntas e comentários úteis em sala de aula, estar preparado para
a aula, atividades feitas no prazo, avaliação do colega de classe e outros itens. Em um dos
planos esta avaliação representava 10% da média final. É importante incutir no estudante a
necessidade de participação ativa no processo de ensino e aprendizagem. O trabalho em
equipe deve ser estimulado, pois as tendências para o futuro proﬁssional contábil indicam a
necessidade de possuir habilidades de comunicação, negociação, administração de conﬂitos, e
de atualização e absorção de informações tecnológicas, entre outras.
Paralelamente aos Exames, que se demonstraram presentes em quase todos os
currículos, foram identiﬁcadas divergências nos métodos de avaliação das entidades
analisadas, apresentando variadas formas e pesos de se avaliar os alunos. Isso leva a crer que
os estudantes são avaliados diferentemente no decorrer do semestre. As provas 1 e 2 (ou 3), e
a prova final, são as avaliações mais importantes, equivalendo em média à quase 30% da nota
final cada uma. As outras atividades que se somam para a nota final, diferenciam-se de uma
instituição para outra.
4.6 Bibliografia Utilizada
Na análise da bibliografia utilizada, percebeu-se certa diferenciação entre as obras. Os
professores abordam um ou dois capítulos por aula e utilizam os exercícios do próprio livro.
A tabela 5 apresenta os livros citados nos planos de ensino por ordem decrescente de
menções.
Os resultados demonstram que “INTERMEDIATE ACCOUNTING by Donald E.
Kieso, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield, 2008, twelfth edition”, representa 5 dos 13
livros apresentados nos planos de ensino. Os mesmos autores ainda estavam em outras três
obras mencionadas, como a 13a ed., deste mesmo livro, "INTERMEDIATE ACCOUNTING:
PRINCIPLES AND ANALYSIS", 2nd edition, Kieso, Weygandt and Warfield, e
“INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING, by Kieso & Weygandt (9th Edition), 1997”.
Os autores Spiceland, Sepe, and Nelson, com a obra “INTERMEDIATE ACCOUNTING,
6th Edition” aparecem em segundo lugar com 3 menções em planos de ensino.
Tabela 5 - Bibliografia Utilizada nos Planos de Ensino
OBRA

MENÇÕE
S

%

INTERMEDIATE ACCOUNTING by Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, and
Terry D. Warfield (KWW), John Wiley & Sons Inc., 2008, twelfth edition – 2007
FASB update

5

38,46

INTERMEDIATE ACCOUNTING, 6th Edition, by Spiceland, Sepe, and Nelson

3

23,07

"INTERMEDIATE ACCOUNTING: PRINCIPLES AND ANALYSIS " second
edition, Kieso, Weygandt and Warfield

1

7,69

11
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ADVANCED ACCOUNTING, by Bline, Fischer, and Skekel (1st edition)

1

7,69

INTERMEDIATE ACCOUNTING, by Kieso, D. E., J. J. Weygandt and T. D.
Warfield, 13thed., Wiley.

1

7,69

INTERMEDIATE ACCOUNTING, by Chasteen, Flaherty and O'Connor. 5th
edition

1

7,69

INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING, by Kieso & Weygandt (9th
Edition), 1997.

1

7,69

13

100

TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa

4.5 Conteúdos Programáticos
Para Niyama (2008) o projeto pedagógico e a organização curricular devem
contemplar conteúdos que revelem conhecimento dos cenários econômicos e financeiros,
nacionais e internacionais, de forma a proporcionar a harmonização das normas e padrões
internacionais de contabilidade.
Os elementos que compõe os conteúdos programáticos são abordados com o intuito de
apontar os tópicos mais relevantes estudados nas universidades norte-americanas. A Tabela 6
evidencia os tópicos citados nas ementas por ordem de menções feitas.
Tabela 6 - Tópicos citados nos conteúdos programáticos
No
1

TÓPICOS
Long-Term Liabilities

Menções

%

No

9

60,00

33

TÓPICOS
Stock Options
The Accounting Information
System
Accounting and Financial
Reporting

Menções

%

2

13,33

1

6,66

1

6,66

2

Statement of Cash Flow

9

60,00

34

3

Income Taxes

8

53,33

35

5

Leases

8

53,33

36

Accounting Environment

1

6,66

6

Pensions and Post-retirement
Benefits

8

53,33

37

Accounting Error Corrections

1

6,66

7

Stockholders’ Equity

8

53,33

38

Accounting Measurement Issues

1

6,66

8

Current Liabilities and
Contingencies

7

46,66

39

Accounting Process

1

6,66

9

Balance Sheet

5

33,33

40

Annual Reports

1

6,66

10

Dilutive Securities

5

33,33

41

Bonds and Notes

1

6,66

11

Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP)

5

33,33

42

Business Combinations (Mergers
& Acquisitions)

1

6,66

12

Income Statement

5

33,33

43

Discontinued Operations

1

6,66

13

Intangible Assets

5

33,33

44

Error Analysis

1

6,66

14

Property, Plant and Equipment

5

33,33

45

Extraordinary Items

1

6,66

15

Revenue Recognition

5

33,33

46

Financial Investments

1

6,66

16

Valuation of Inventories

5

33,33

47

Foreign Currency Transactions

1

6,66

17

Conceptual Foundation for
Financial Accounting

4

26,66

48

Hybrids

1

6,66

18

Inventories

4

26,66

49

Impairment of Receivables

1

6,66

19

Shareholders’ Equity

4

26,66

50

Income Measurement

1

6,66

12
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20

Accounting Changes

3

20,00

51

Introduction to Applied
Accounting Research

1

6,66

21

Cash and Receivables

3

20,00

52

Investments in Securities

1

6,66

22

Depreciation, Impairment &
Depletion

3

20,00

53

Monetary Items

1

6,66

23

Derivatives

3

20,00

54

Partnerships

1

6,66

24

Earnings per Share

3

20,00

55

Plant, Assets and Intangibles

1

6,66

25

Financial Statement

3

20,00

56

Price Formation in Capital
Markets

1

6,66

26

Investments

3

20,00

57

Related Disclosure Issues

1

6,66

27

Theoretical Structure

3

20,00

58

Reporting

1

6,66

28

Time Value of Money

3

20,00

59

Restatements

1

6,66

1

6,66

29

Accounting Information System

2

13,33

60

Review of Basic Accounting
Concepts

30

Basic Financial Statement
Analysis

2

13,33

61

Risks and Uncertainties

1

6,66

31

Compensation

2

13,33

62

Short-Term

1

6,66

32

Financial Accounting

2

13,33

Fonte: Dados da pesquisa

São muitos os tópicos abordados nos planos de ensino desta disciplina. Ao todo foram
encontrados 62 assuntos distintos, sendo que os mais encontrados, com 60% de frequência
cada, foram “Long-Term Liabilities” e “Statement of Cash Flow”. Em seguida, com 53,33%
de frequência, apresentam-se os tópicos: “Income Taxes”, “Leases”, “Pensions and Postretirement Benefits”, e “Stockholders’ Equity”. Constou em 46,66% da amostra o tópico
“Current Liabilities and Contingencies”, e com apenas 33,33% ficaram: “Balance Sheet”,
“Dilutive Securities”, “Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)”, “Income
Statement”, “Intangible Assets”, “Property, Plant and Equipment”, “Revenue Recognition”,
e “Valuation of Inventories”. Os demais tópicos encontrados com mais de 25% de frequência,
foram: “Conceptual Foundation for Financial Accounting”, “Inventories”, e “Shareholders’
Equity”.
Nota-se que os items, “Accounting Changes”, “Cash and Receivables”,
“Depreciation, Impairment & Depletion”, “Derivatives”, “Earnings per Share”, “Financial
Statement”, “Investments”, “Theoretical Structure”, e “Time Value of Money” possuem
apenas 3 menções, porém representam 20% dos currículos analisados. Os demais assuntos
tinham apenas uma e duas menções, sendo classificados como irrelevantes na definição do
perfil, pois não se deve generalizar para a disciplina uma informação que apareceu em apenas
um plano de ensino.
No estudo de Dalci Mendes Almeida (2011), Foram identificados 35 assuntos
distintos, ou seja, percebeu-se também uma heterogeneidade dos conteúdos ministrados nas
disciplinas de controladoria. Talvez essa seja uma tendência nos cursos, que se diferenciam de
acordo com o aumento da carga de informações, demandadas pelo crescente mercado. Ou
então, a especificidade de cada disciplina acaba acarretando numa seleção dos aspectos mais
relevantes pelos docentes, devido à extensão de assuntos e os prazos curtos do calendário
acadêmico, apresentando então uma divergência entre os diferentes cursos pesquisados.
O trabalho de Hofer, Peleias e Weffort (2005), realizado durante o 2o semestre de
2003, com os cursos de Ciências Contábeis das Universidades Estaduais do Paraná, para
avaliar as condições de oferta da disciplina Contabilidade Introdutória, ao contrário,
apresentou poucas divergências entre os conteúdos das instituições pesquisadas. Este
resultado pode ter sido ocasionado pelo perfil da amostra selecionada, ou seja, as
13
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Universidades Estaduais do Paraná. Naquele âmbito, a coerência pode ter se dado pelo fato de
que aquelas entidades estão inseridas em um mesmo ambiente profissional. Neste caso, o
mercado pode ter ditado suas necessidades, delineando um currículo que aborda os tópicos
mais relevantes para aquela realidade específica.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo com objetivo deste estudo, a definição do perfil da disciplina Intermediate
Accounting nos cursos de graduação das universidades norte-americanas investigou-se os
planos de ensino da disciplina a fim de identificar a sua estrutura, as metodologias utilizadas,
processo de avaliação da disciplina, bibliografia e conteúdo programático.
Foram escolhidas para compor a população desta pesquisa, as universidades listadas
no ranking Best Undergraduate Business School 2011, da revista Businessweek. E os
objetivos específicos definidos para se atingir o objetivo geral foram:
•

Elaborar um levantamento, por meio eletrônico, dos planos de ensino, e

•

Estabelecer comparações entre as variáveis pesquisadas, observando os conteúdos mais
relevantes e os aspectos específicos abordados pela disciplina, e sua aplicação pelas
instituições.

Com base na análise dos resultados é possível concluir que: Há certa homogeneidade
na estrutura dos planos de ensino nas universidades norte-americanas estudadas, com relação
aos itens: “Nome / Contato do professor”, “Objetivo da disciplina”, “Referências – livros”,
“Método de avaliação”, “Cronograma das aulas”, e “Integridade acadêmica”, todos entre 80%
e 86,66% dos planos de ensino.
Como pode ser observado, no que concerne à metodologia de ensino, as “Atividades
para casa” e “Trabalhos em grupo” correspondem às mais utilizadas. Seguidas de “Atividades
em aula” e “Estudo de caso”, com 53,33 % e 33,33% da amostra respectivamente.
Quanto aos métodos de avaliação utilizados, o item “Exam 1” foi mencionado 15
vezes, seguido de “Exam 2”, com 14 menções, “Final Exam” 10, e “Exam 3” mencionado
em 8 currículos. 4 planos ainda traziam um “quarto Exam”. Portanto, o resultado mostrou que
estes tipos de avaliação são as que possuem, em sua maioria, o maior peso. Algumas outras
formas de avaliação como, “Homework” e “Assignments” também se mostraram bastante
representativos, devido ao peso agregado a estes itens e as vezes que foram mencionados.
Com relação ao conteúdo programático os tópicos mais encontrados, com 60% de
frequência cada, foram “Long-Term Liabilities” e “Statement of Cash Flow”. Em seguida,
com 53,33% de frequência, apresentam-se os tópicos: “Income Taxes”, “Leases”, “Pensions
and Post-retirement Benefits”, e “Stockholders’ Equity”. Os resultados demonstram que
“INTERMEDIATE ACCOUNTING by Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, and Terry D.
Warfield, 2008, twelfth edition”, representa 38,46% das escolhas bibliográficas. Os resultados
desta pesquisa são apenas em relação às universidades selecionadas e ao período dos planos
de ensino analisado, não sendo possível difundir os dados para outras universidades e
períodos anteriores ou subsequentes ao da pesquisa.
Como recomendação para pesquisas futuras, sugere-se a comparação deste estudo com
o perfil de outras disciplinas contábeis, tanto no Brasil como em outros países discutindo as
ementas dos cursos, conteúdo programático, técnicas de ensino entre outros, com o intuito de
14
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mostrar novas formas de ensinar e aprender, no intuito de tornar o ensino mais eficiente, e,
contudo, agradável, pois aprender precisa ter sabor, gosto, prazer. O corpo de conhecimento
está se expandindo muito rápido, e para tanto as universidades devem ajustar seus currículos,
ou então deixarão seus estudantes em uma desvantagem competitiva no mercado de trabalho.
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