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RESUMO

COSTA, Fernando Inácio Bleichvel. Egressos como Fonte de Informação: Um
Estudo Comparativo do Perfil Profissional dos Graduados dos Cursos de Ciências
Contábeis, Direito e Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina.
Monografia. (Curso de Ciências Contábeis) — Universidade Federal de Santa
Catarina. 2006. 145 f.

Neste trabalho procura-se identi fi car o perfil profissional dos formandos de 1999/1
dos cursos de Ciências Contábeis, Serviço Social e Direito da Universidade Federal
de Santa Catarina. 0 estudo dos egressos é essencial para identificar a eficácia da
atuação de uma instituição de ensino superior na construção do conhecimento
necessário para o profissional atuar de forma competitiva e diferenciada no mercado
de trabalho. A realização destes estudos auxilia a universidade a revisar e
implementar novas políticas e estratégias, a fim de melhorar a qualidade do ensino
de graduação e de formar profissionais aptos a atender os anseios da sociedade. A
pesquisa foi desenvolvida abordando-se aspectos relacionados com o curso de
Ciências Contábeis, tais como a contabilidade como ciência social, a evolução da
contabilidade, a profissão contábil no Brasil, o mercado de trabalho para o contador
e o ensino superior de Ciências Contábeis. No contexto dos cursos e dos
respectivos centros no qual estão contidos estes cursos, foi elaborado um histórico
que tratou aspectos relevantes das graduações e de seus respectivos centros. Para
a obtenção dos dados referentes aos egressos foi elaborado um questionário
composto por questÕes discursivas e objetivas, que possibilitaram adquirir
informações sobre elementos básicos de identificação, elementos que antecederam
a graduação, informações sobre a vida acadêmica dos egressos e sobre a vida
profi ssional após a conclusão do curso superior destes graduados. Com a obtenção
os dados referentes aos egressos foi possível constatar as similaridades e as
diferenças dos egressos dos diferentes cursos, bem como foi possível constatar as
vantagens e desvantagens dos centros acadêmicos e elaborar uma proposta e
modelagem dos cursos.
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I INTRODUÇÃO

Com o decorrente processo de globalização e desenvolvimento da tecnologia,
o profissional contábil

vem sendo submetido a uma constante evolução de

exigências impostas pelo mercado de trabalho, a fim de buscar profissionais com
competências diferenciadas

e

aptos a atuarem

num

ambiente dinâmico

e

extremamente competitivo.
Para ocupar um espaço neste competitivo ambiente de trabalho, é necessário
que o contador possua uma visão da teoria, relacionada a pratica, isto 6, que tenha
boa qualificação conceitual e técnica. 0 contador precisa ser especializado, no
entanto polivalente, que tenha outras aptidões, buscando cuidar da parte gerencial
participando do processo administrativo e decisório.
0 perfil exigido do profissional contábil vem sendo estabelecido de acordo corn
tais mudanças e converge para um profissional com atributos de boa organização
mental e visão sistêmica, pois o contador enfrenta constantes desafios e pressões,
devendo identificar e, se houver possibilidade, antecipar os problemas, propondo
soluções viáveis. Além de possuir bom nível cultural e visão interdisciplinar, devendo
ter conhecimento do fluxo dos acontecimentos dentro da história e capacidade de
visualizar os contrastes em relação as forges econômicas, políticas e sociais do
mundo. (MARION, 1996).
0 contador deve preparar-se para as exigências, oportunidades e os desafi os
que poderão surgir neste mercado competitivo ao longo de sua carreira. Após a fase
acadêmica, o profi ssional em contabilidade precisa atualizar e completar os seus
conhecimentos, de modo que não perca sua capacidade de acompanhar as
constantes mudanças técnicas e das informações gerais que regem a profissão.

1.1 TEMA E PROBLEMA

Diante deste contexto, é importante que a formação profissional seja a mais
ampla possível. Segundo Nunes (2005, p.11) "A universidade serve de alicerce para
a construção de um profissional que atenda as expectativas das organizações, além
de mostrar ao futuro contador onde buscar o conhecimento para sua atuação
profi ssional".
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Na instituição de ensino superior é que o futuro contador busca um amplo
conjunto de habilidades e conhecimentos, de modo a obter um diferencial na
qualificação profissional. Neste período de aprendizagem é que o graduando de
Ciências Contábeis desenvolve habilidade intelectual, em comunicação, no
relacionamento com as pessoas, como também obtém conhecimentos em
organização e negócios, essenciais para os pro fissionais que desejam conquistar as
melhores vagas no disputado mercado de trabalho.
É importante que a universidade possua sua estrutura organizacional voltada a
maior facilidade de obtenção do conhecimento desejado por seus acadêmicos, como
também, a necessidade que a administração universitária esteja trabalhando a fim
de disponibilizar subsídios para a busca deste amplo conjunto de habilidades e
informações de seus graduandos.
A reunião de cursos correlacionados ao mesmo objetivo fim, ou que possuam
maior afinidade, em centros, auxilia na centralização do conhecimento humano em
determinada area. Os centros possibilitam a maior interação

e a troca de

conhecimentos entre os acadêmicos dos diferentes cursos, bem como a integração
do corpo docente das diferentes areas. A criação de bibliotecas setoriais, núcleos de
pesquisa, laboratórios e auditórios fazem parte desta integração.
Entretanto, nas universidades nem todos os centros comportam cursos
correlacionados ao objetivo fim da graduação.
Assim, torna-se importante identificar e analisar os cursos desde da sua criação
na universidade, bem como avaliar a area de estudo de cada centro, ou seja, sua
trajetória rumo a organização do conhecimento necessário para que o egresso
exerça com competência as suas atividades profissionais.
Após a formação acadêmica o egresso do curso de Ciências Contábeis, estará
diante de um mercado de trabalho competitivo, concorrendo a espaços também
ocupados por profissionais com outra formação acadêmica. A inserção nestes
espaços não estará sujeita somente ao curso ou a instituição de ensino superior em
que o egresso concluiu a graduação, mas sim a capacidade do profissional em se
adaptar as exigências inerentes a vaga almejada.
No entanto, com o passar dos anos os egressos dos cursos de graduação,
independente da area da formação, estarão sujeitos a comodidade de um emprego
estável, possuirão outras atividades que irão inibir a realização de uma Osgraduação ou outro curso superior, poderão estar desiludidos com o curso realizado,
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a baixa remuneração e a dificuldade de manter-se no mercado de trabalho. Outros,
porém, irão manter-se sempre atualizados, irão realizar cursos de especialização,
estarão sempre desejando melhores condições de trabalho e melhores salários.
Diante do exposto, este trabalho visa demonstrar como os formandos de 1999/1
dos cursos de Ciências Contábeis, Serviço Social e Direito da Universidade Federal
de Santa Catarina estão, atualmente, inseridos no mercado de trabalho, quais as
escolhas que estes profi ssionais fizeram para ter um diferencial, as suas di ficuldades
em ingressar na profissão, quais os nichos de mercado que ocupam e quais as
expectativas em relação á profissão foram atingidas. como também, demonstrar e
analisar como a universidade estruturou-se, por meio dos centros, a fim de fornecer
um diferencial competitivo aos egressos das graduações pesquisadas.
Deste modo, o problema de pesquisa que se busca responder com o presente
estudo 6: Qual o perfil profissional dos formandos de 1999/1 dos cursos de Ciências
Contábeis, Serviço Social e Direito da Universidade Federal de Santa Catarina?

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA

1.2.1 Objetivo geral

0 objetivo geral da pesquisa consiste em identi fi car o perfil profissional dos
formandos de 1999/1 dos cursos de Ciências Contábeis, Serviço Social e Direito da
Universidade Federal de Santa Catarina.

1.2.2 Objetivo especifico

Diante do objetivo geral, tem-se como objetivos específicos:
-

Contextualizar o Centro Sócio-Econômico e o Centro de Ciências Jurídicas.
Contextualizar as graduações de Ciências Contábeis, Serviço Social

e

Direito.
-

Descrever a evolução da Contabilidade e da profissão contábil no Brasil.
Identificar o perfil profissional dos formandos de 1999/1 dos cursos de

Ciências Contábeis, Serviço Social e Direito.
- Demonstrar os nichos de mercado ocupados pelos graduados.

-

Identificar as exigências e dificuldades enfrentadas pelos egressos no

mercado de trabalho.
-

Constatar a situação financeira dos graduados e da categoria pro fi ssional

representada na amostra.

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

A pesquisa referente ao perfil dos egressos dos cursos de graduação após
vários anos do termino do ensino superior, a fim de demonstrar a situação
profissional diante do concorrido mercado de trabalho, bem como as exigências e
di fi culdades enfrentadas pelos formandos em suas atividades profissionais, tern sido
pouco abordada em estudos.
Segundo Lousada e Martins (2005, p.74):
Existem poucas informações sobre os egressos dos cursos de Ciências
Contábeis em nível de avaliação do curso, contribuição da formação
acadêmica para a vida profissional, absorção pelo mercado de trabalho.
satisfação pro fissional, perfil do profissional etc., informações essas
necessaries para uma avaliação da formação obtida e, consequentemente
para a melhoria do ensino. Essa - falta de informação .' 6, fortemente
derivada da inexistência de sistemas de acompanhamento de egressos por
parte das lES 1 .

Diante das poucas pesquisas, referente a esta caracterização dos egressos dos
cursos de graduação, é importante realizar um estudo comparativo de modo a
identi fi car o perfil profissional dos concluintes de diferentes cursos da universidade.
Determinado estudo sera realizado com os formandos de 1999/1 dos cursos de
Ciências Contábeis e Serviço Social ambos do Centro Sócio-Econômico (CSE) e do
curso de Direito, desmembrado do CSE e atualmente pertencente ao Centro de
Ciências Jurídicas, cursos estes da Universidade Federal de Santa Catarina. e que
ocupam o mesmo conjunto arquitetônico do Centro Sócio-Econômico.
A pesquisa e o acompanhamento de egressos da Universidade têm diferentes
objetivos, que de acordo com Ferreira (2005, p. 01) podem ser salientados:
[...] a melhor compreensão do impacto da ação institucional da Universidade
na formação de profissionais; os êxitos e as fragilidades da formação
oferecida em relação as exigências verificadas no mercado de trabalho, a
identificação de competências que a formação ministrada desenvolve e
outras que deveria desenvolver. Enfim, o estudo dos egressos é

I

Os autores referem-se As IES, como instituições de Ensino Superior

17

fundamental para uma instituição avaliar a eficácia de sua atuação e revé-la
no que for necessário, subsidiando a implementação de políticas e
estratégias de melhoria da qualidade do ensino.

Neste sentido, o estudo dos egressos é essencial para identificar a eficácia da
atuação de uma instituição de ensino superior na construção do conhecimento
necessário para o profissional atuar de forma competitiva e diferenciada no mercado
de trabalho. A realização destes estudos auxilia a universidade a revisar

e

implementar novas políticas e estratégias, a fim de melhorar a qualidade do ensino
de graduação e de formar profissionais aptos a atender os anseios da sociedade.
A universidade poderá utilizar os resultados da presente pesquisa, para adaptar
o currículo do curso, com base nas necessidades atuais dos profissionais que já
estão inseridos do mercado de trabalho, bem como aprimorar a estrutura física da
universidade, a fi m de corresponder aos desejos e de fortalecer a absorção do
conhecimento do corpo discente.
Com o referido estudo, atingidos os objetivos, verifica-se a possibilidade dos
egressos em conseguir atender as exigências impostas pelo Mundo globalizado, no
momento da conclusão do curso superior e ao longo de sua carreira, e quais as
atitudes tomadas para manter-se atualizados diante de tais exigências. Estas
informações servem de referência aos futuros profissionais em contabilidade.
servindo de base para demonstrar o que o mercado impõe e exige aos contadores,
bem como demonstra a forma de adaptar a este mercado de trabalho.
Contudo, com o desejo de identificar o perfil profissional dos formandos de
1999/1 dos cursos de Ciências Contábeis, Serviço Social e Direito da Universidade
Federal de Santa Catarina, esta pesquisa busca demonstrar como os pro fi ssionais
estão atualmente inseridos no mercado de trabalho, quais as escolhas que tais
profissionais fizeram para desenvolver urn diferencial, bem como quais as principais
contribuições da universidade para o sucesso profissional.

1.4 METODOLOGIA

A monografia consiste em um trabalho cientifico, que na graduação de Ciências
Contábeis da UFSC é uma exigência para a conclusão do curso,
conseqüência à obtenção do grau de Bacharel em Ciências Contábeis.

e como
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Segundo Beuren (2003, P. 40) "monografia é um trabalho acadêmico que
objetiva a reflexão sobre um tema ou problema especifico e que resulta de um
procedimento de investigação sistemática". No âmbito didático, Fachin (2002 apud
BEUREN, 2003, p. 40) "Descreve a monografia como um ensaio, em que

o

educando alicerça as bases para um trabalho mais aprofundado, além do
cumprimento de um requisito em certos cursos".
Desta forma, a monogra fi a caracteriza-se como um trabalho cientifico de urn
tema delimitado, onde observa, reúne e organiza informações suficientes para
posterior análise e interpretação do tema em estudo.
0 nível de pesquisa de uma monografia esta relacionado com os objetivos que

o trabalho deseja atingir, bem como a necessidade de profundidade do estudo
referente a determinado assunto. Minayo (1993, p.23), afirma que:
Pesquisa é a atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta
da realidade. É uma atitude e uma pratica teórica de constante busca que
define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É urna
atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota.
fazendo uma combinação particular entre teoria e dados.

De acordo com Silva e Menezes (2001, p. 20) "Pesquisa é um conjunto de

ações, propostas para encontrar a solução para um problema, que têm por base
procedimentos racionais e sistemáticos".
Deste modo para atingir os objetivos propostos nesta monografia, sera
realizada uma pesquisa, classificada como descritiva e quantitativa, pois utilizará
uma amostragem, para encontrar o perfil dos egressos dos cursos de Ciências

Contábeis, Serviço Social e Direito da UFSC. A amostra dos cursos que fazem parte
deste trabalho são oriundas do CSE, no qual estão inseridos os cursos de Ciências

Contábeis, Serviço Social, Administração e Economia, e do CCJ, no qual esta
alocado o curso de Direito. 0 curso de Economia e Administração não são objeto de
pesquisa deste trabalho, pois já sofreram abordagens em outros trabalhos
acadêmicos desta universidade, priorizando desta forma os cursos ainda não
estudados em relação a temática abordada neste trabalho.
Segundo Silva e Menezes (2001, p. 20) a pesquisa quantitativa "Considera que
tudo pode quantificar, o que signi fi ca traduzir em números opiniões e informações
para classifica-las e analisa-las".
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A pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o
uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação
sistemática. (GIL, 2002, p. 42).
Para Lakatos e Marconi (1991, p. 187), as pesquisas quantitativo-descritivas:
[...] consistem em investigações de pesquisa empírica cuja principal
finalidade é o delineamento ou analise das características de fatos ou
fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis
principais ou chaves. Qualquer um desses estudos pode utilizar métodos
formais, que se aproximam dos projetos experimentais, caracterizados pela
precisão e controle estatisticos, com a finalidade de fornecer dados para a
verificação das hipóteses. Todos eles empregam artifícios quantitativos
tendo por objetivos a coleta sistemática de dados sobre populações,
programas, ou amostras de populações e programas. Utilizam várias
técnicas como entrevistas, questionários, formulários e empregam
procedimentos de amostragem.

Pode-se apurar também neste trabalho monográfico, tragos característicos de
pesquisa exploratória que segundo Gil (2002, p. 40), visa "[...] proporcionar mais
familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explicito ou a construir
hipóteses".
Referente a pesquisa exploratória Beuren (2003, p. 80) afirma que, "Uma
característica interessante da pesquisa exploratória consiste no aprofundamento de
conceitos preliminares sobre determinada temática não contemplada de modo
satisfatório anteriormente", como também ressalta, que "Por meio do estudo
exploratório, busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a
torná-lo mais claro ou construir questões importantes para a condução da pesquisa".
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, será realizada uma pesquisa de
levantamento, que segundo Gil (2002, p.50):

As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se
solicitação de informações a um grupo signi ficativo de pessoas acerca do
problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa,
obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados.

Desta forma com a obtenção da amostra dos formandos de 1999/1, procede-se
busca pelas informações referente ao problema em estudo, de modo a obter os
dados desejados, com intuito de realizar conclusões correspondentes às
informações contidas nos respectivos dados.

A fim de mostrar o andamento do trabalho tem-se a trajetória metodológica.

1.4.1 Trajetória metodológica

Para a obtenção dos dados referentes aos egressos da UFSC, é aplicado um

questionário, que conta com perguntas abertas e fechadas sobre o assunto
pesquisado. 0 questionário (Apêndice B) é aplicado aos formandos de 1999/1 dos
cursos de Ciências Contábeis, Serviço Social e Direito da UFSC.
Com a necessidade da obtenção do número de formandos e seus devidos

endereços e telefones, faz-se o Apêndice A, no qual consta o requerimento a
Secretaria do Curso, solicitando os dados dos respectivos egressos.

0 contato com os egressos, a fi m de responderem o questionário (Apêndice B),
procede por meio de informações fornecidas pelo Núcleo de Processamento de
Dados da UFSC (NPD), com o

intermédio da Secretaria de Cursos do CSE, o

referido contato deu-se através de contatos telefônicos, e-mails e Internet.

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

O presente trabalho apresenta algumas Jimitações quanto à execução desta
pesquisa. Entre elas, destacam-se:
-

realiza-se somente com os egressos da UFSC, formados nos cursos de

Ciências Contábeis, Serviço Social e Direito, no semestre de 1999/1;
- os dados são coletados por meio de questionários, aplicados por meio de
contato telefônico, e-mail e Internet;
-

as informações referentes aos egressos foram obtidas por meio do DAE.

Grande parte do cadastro do DAE encontra-se desatualizado, pois se refere a

informações dos formandos ao ingressarem na universidade, dificultando o acesso a
certos egressos;
- a disponibilidade, bem como o interesse dos formandos para responderem os

questionamentos;
Contudo, a maior limitação da pesquisa está relacionada ao fato do estudo não
abranger outros centros além do CSE e CCJ, desta forma limitando de forma

considerável a pesquisa realizada. Cabe ressaltar, que o estudo dos egressos é
essencial para identificar a eficácia da atuação de uma universidade na construção
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do conhecimento de seus graduandos, desta forma este trabalho visa proporcionar

recomendações para futuros trabalhos, bem como servir de parâmetro para novas
pesquisas de egressos dos mais diferentes cursos

1.6 ESTRUTURA E DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS

A presente monografia esta estruturada em cinco capitulos, a fim de verificar e
reunir as discussões a respeito do tema proposto.
No primeiro capitulo, sera demonstrado à importância, bem como o contexto no
qual esta inserido o estudo. 0 capitulo será composto de tema e problema, objetivos
da pesquisa, justificativa do estudo, metodologia, limitações da pesquisa e estrutura
e descrição dos capítulos.
No segundo capitulo, sera abordada a fundamentação teórica, no qual estará
dividida em seções, de modo a buscar o arranjo das informações para dar

sustentação teórica ao estudo. Este capitulo será dividido em 5 seções, possuindo
como tópicos: a contabilidade como ciência social, a evolução da contabilidade , a

profissão contábil no Brasil, o mercado de trabalho para o contador e o ensino
superior de Ciências Contábeis.
No terceiro capitulo, aborda-se o histórico das graduações, bem como a
estrutura da universidade e dos cursos em estudo. Este capitulo está dividido em: a
Universidade Federal de Santa Catarina e os Centros e cursos estudados. A ultima
seção deste capitulo abordará o histórico da graduação na Universidade Federal de
Santa Catarina, e principalmente dos cursos em estudo e dos centros nos quais

estão inseridos.
0 quarto capitulo,

mostra o resultado da pesquisa referente ao perfil dos

egressos, como também faz considerações referentes as vantagens e desvantagens
do Centro Sócio-Econômico e do Centro de Ciências Jurídicas e uma proposta de

modelagem de cursos.
Finalmente, no quinto capitulo, estão expostas as conclusões e sugestões
quanto à problemática, quanto aos objetivos e quanto as sugestões para trabalhos
futuros. Seguem-se as referências utilizadas para a elaboração e fundamentação do
estudo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo são abordadas fontes literárias, de modo a ser tragado um
quadro teórico, a fi m de fornecer estruturação conceitual, bem como sustentação
teórica ao desenvolvimento da pesquisa.

2.1 A CONTABILIDADE COMO CIÊNCIA SOCIAL

Ao se tratar a contabilidade como ciência social, é necessário primeiramente
identi fi car o conceito de ciência, bem como o critério de classificação das ciências de
modo a contextualizar e inserir o referido conceito, nesta sistemática.
Ciência, na concepção de Goode e Hatt (1981, apud BEUREN, 2003, p.26). é a
acumulação de conhecimentos sistemáticos. Como também, de acordo com Fachin
(2002, p. 15), "A ciência é constituída pela observação sistemática dos fatos. Por

meio da análise e experimentação, extrai resultados que passam a ser validados
universalmente".
Desta forma, a partir destes conceitos, pode-se estabelecer um elo com o
desenvolvimento da contabilidade ao longo dos séculos, por meio da identificação
da evolução dos acontecimentos históricos desta ciência. Tal assunto sera abordado
de forma mais completa no proximo tópico denominado de a evolução da
contabilidade. Por meio, do conhecimento destes fatos históricos, segundo Beuren
(2003, p. 27) 1.1 é possível identi fi car a contabilidade como uma ciência, quando

utilizadas a sistematização e a acumulação de conhecimento como parâmetros de
sustentação".

Por meio da evolução da contabilidade, reuniu conhecimentos sucessivos, de
modo a adaptar esta ciência com as necessidades do contexto econômico e social.
no qual estava inserida.
No entanto, com a multiplicidade de objetos considerados pela ciência, e com
as suas inúmeras rami ficações, foi necessário agrupar as diversas ciências dentro
de areas especificas de estudo.
Segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 81):
A complexidade do universo e a diversidade de fenômenos que nele se
manifestam, aliadas à necessidade do homem de estudá-los para poder
entendê-los e explica-los, levaram ao surgimento de diversos ramos de

-
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estudo e ciências especi fi cas. Estas necessitam de uma cfassi fi cação , quer
de acordo com sua ordem de complexidade, quer de acordo DOM seu
conteúdo: objeto ou temas. diferença de enunciados e metodologia
empregada.

Esta classificação encontra-se dividida em dois grandes grupos, de acordo com
seu conteúdo: ciências formais e ciências factuais. A divisão segue a classificação
adotada por Lakatos e Marconi (1991), no qual segundo Beuren (2003)

é

considerada a mais amplamente utilizada no meio acadêmico.
De acordo com Sá (2002, p. 41), "[...] a classificação das ciências ajuda quando
se busca localizar o melhor método de tratar as mesmas, assim como de estudar as
correlações mais fortes entre os campos de especulação ou pesquisa".
Como pertencentes ao grupo das ciências formais, estão a lógica

e a

matemática, por tratarem de entidades ideais e de suas relações, como se refere Gil
(1995). Por sua vez, as ciências factuais segundo Beuren (2003, p.28) "[...] tratam de
objetos concretos

e utilizam-se do método experimental para verificar seus

postulados e hipóteses".
Segundo Lakatos e Marconi (1991), as ciências factuais são divididas em:
naturais, que estudam a natureza e os seres vivos, suas leis e interações com o
ambiente; e em sociais, que estudam o homem como ser inteligente, livre e social.
como também suas relações com o meio, sua vida moral e postura ética.
Diante da contextualização apresentada, a contabilidade seria classificada
como pertencente ao grupo das ciências factuais e sociais, mesmo que, segundo
Sá (2002, p. 41),
Não existe uniformidade entre os pensadores no que tange a classificação
dos ramos científicos nem entre os intelectuais da ciência contábil quanto a
sistematização da contabilidade nos diversos grupos que se estabeleceram.
visando a classificação.

No entanto, este conceito é o mais amplamente utilizado pelos autores
clássicos da contabilidade, bem como é o adotado pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
Tanto a contabilidade como o direito e o serviço social, se baseiam em
conhecimentos acumulados ao longo da evolução da história, e são definidos por
muitos autores como pertencentes ao grupo das ciências sociais, por estarem
inseridos no conceito de ciência factual e social. E. claro que existem divergências
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referentes a esta classificação, no entanto neste estudo monográfico será adotada
esta denominação para essas três ciências.
De acordo com a Resolução CFC no 774, que aprova o apêndice à Resolução
sobre os Princípios Fundamentais da Contabilidade,
A Contabilidade possui objeto próprio — o Patrimônio das Entidades — e
consiste em conhecimentos obtidos por metodologia racional, com as
condições de generalidade, certeza e busca das causas, em nível
qualitativo semelhante és demais ciências sociais. A Resolução alicerça-se
na premissa de que a Contabilidade é uma Ciência Social com plena
fundamentação epistemológica. Por conseqüência, todas as demais
classificações — método, conjunto de procedimentos, técnica, sistema, arte,
para citarmos as mais correntes — referem-se a simples facetas ou aspectos
da Contabilidade, usualmente concernentes à sua aplicação prática. na
solução de questões concretas.

Segundo ludicibus e Marion (1999, p.35) "A Contabilidade não é uma ciência
exata. Ela é uma ciência social, pois é a ação humana que gera e modifica o
fenômeno patrimonial".
Em relação a esse assunto, S6 (2002, p. 41) também a fi rma que, "Se a
Contabilidade trata do patrimônio das células sociais e se estas se inserem no todo
social, é fácil concluir que seja ela uma ciência social".
Por se tratar de uma ciência a contabilidade possui objetivo e objeto, Santos,
Schmidt e Machado (2005, p.15) descrevem que:
0 objetivo é a preocupação em distinguir a característica comum ou as leis
gerais que regem determinados eventos. Objeto em sentido lato é tudo
aquilo a que se dirige o ato consciente de um sujeito. Em sentido restrito.
objeto significa não toda ou qualquer ação conhecida ou desejada, mas
unicamente aquela que está diante do sujeito, com independência deste e
qual este se deve moldar.

Conforme a Resolução CFC n° 774, de 16 de dezembro de 1994, o objeto da
contabilidade é sempre o patrimônio de uma entidade, e possui como objetivo
"Prover os usuários corn informações sobre aspectos de natureza econômica,
financeira e física do Patrimônio da Entidade e suas mutações".
Desta forma, verifica-se que a contabilidade, como ciência social, ao estudar o
seu objeto, o patrimônio, rompe com a figura estritamente econômica, e passa a
informar a sociedade sobre a condição financeira e estrutural da entidade. Por meio
dessas informações, evidencia se a entidade está utilizando os recursos próprios ou

de terceiros, de forma consciente. Ao gerar essas informações a contabilidade
acaba por desempenhar papel com fundamental amplitude social. (BEUREN, 2003).
Contudo, ao identificar a contabilidade como ciência social, com o seu objeto
definido, possibilita que esta ciência seja estudada por métodos específicos de uma
ciência social. Através desta classificação, têm-se a definição do objetivo da ciência,
no qual gera exigências aos profissionais contabilistas, quanto a sua qualificação, de
modo a cumprir tal objetivo com competência.

2.2 A EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE

Não é possível precisar a data da criação da contabilidade , pois se acredita que
ela seja tão antiga quanto a origem do homem.
A partir do momento em que o homem manifestou a necessidade social de
proteção à posse, houve conseqüentemente a necessidade de controlar os bens, de
modo a sua perpetuação e a identificação de suas mutações, o que se fez através
do inventário. (FAVERO, 1997, p. 17).
Alguns historiadores remontam os primeiros sinais objetivos da existência de
contas aproximadamente 4.000 anos a.C. (IUDICIBUS, 1981, p.29).
No entanto, segundo Schmidt (2000, p. 15) "Em sítios arqueológicos do Oriente
Próximo, foram encontrados materiais utilizados por civilizações pre-históricas que
caracterizavam um sistema contábil utilizado entre 8000 e 3000 a.C., constituído de
pequenas fi chas de barro".
Segundo Schmidt (2000, p. 16) "As fichas contábeis foram as antecessoras e
propulsoras da escrita e da contagem no sentido abstrato".
Nesta fase rudimentar da contabilidade do Mundo Antigo é caracterizada pela
ausência do valor monetário, pois não havia moeda. A contabilidade mesmo de
forma rudimentar, sem moeda, escrita

e número, já existia, como inventário.

arrolando os instrumentos de trabalho de uso cotidiano, quantidade de animais do
rebanho, entre vários outros bens passiveis de mensuração.
A mensuração dos bens era realizada por meio de pedras, fichas de barros,
marcas em árvores e pedras, desenhos, figuras e imagens entre outras diferentes
representações que pudessem de forma comparativa demonstrar a quantidade de
bens arrolados no inventário.
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Historicamente o inicio da contagem foi caracterizado pelo correspondente umpor-um, onde a combinação de um sinal, ou objeto com uma mercadoria, repetindo o
sinal para cada unidade adicional do produto. Posteriormente, passou para a
contagem concreta, caracterizava-se pelo relacionamento de fi chas concretas com
palavras representando números específicos. Na última fase da evolução da
contagem, desenvolveu-se o símbolo numérico criando números gerais suficientes
para contagem de qualquer coisa, através da noção abstrata de um, dois, três, etc.
(SCHMIDT, 2000, p. 17).
Hendriksen e Breda (1999, p.42), relatam que:
Os arqueólogos crêem que as fi chas de argila abundantes na Mesopotamia
eram usadas, de maneira similar, para fins contábeis. Sistemas contábeis
sofi sticados parecem ter existido na China já em 2000 a.C.. e referencias
intrigantes denotam uma familiaridade com o sistema de partidas dobradas
em Roma no inicio da era crista.

De acordo com Beuren (2003, p.23) a fase da contabilidade do Mundo Antigo
espelha a necessidade do homem em contar seu patrimônio, registrar suas
operações e fazer previsões.
Entretanto, a medida em que as operações econômicas se tornam mais
complexas, com maior quantidade de valores, aumenta a necessidade no

aperfeiçoamento no instrumento de avaliação e controle patrimonial.
Para ludicibus (1981, p. 30):
De certa forma, o "homem contador" põe ordem, classifica, agrega e
inventaria o que o "homem produtor", em seu anseio de produzir , vai, as
vezes desordenadamente, amealhando, dando condições a este Ultimo para
aprimorar cada vez mais a quantidade e a qualidade dos bens produzidos.
por meio da obtenção de maiores informações sobre o que conseguiu até o
momento. Muito do que a contabilidade é pode ser aferido pelo que a
contabilidade realiza dentro da atividade econômica. Pode-se facilmente
verificar que um sistema simples de registro e análise não falta, nem mesmo
na mais rudimentar das organizações.

Com o surgimento da moeda e das medidas de valor, o sistema de contas fi cou
mais completo. As contas contábeis representantes do patrimônio e seus respectivos
valores, puderam ser determinados. De acordo com os historiadores a primeira
moeda foi confeccionada na ilha grega de Egina, em 869 a.C. e era de prata.
(SCHMIDT, 2000, p. 22).
Por volta do século V d.C., os impérios clássicos da Eurásia, que é composto
pelo conjunto continental da Europa e Asia entraram em uma profunda crise,

desenvolvida por uma série de invasões, que ameaçaram as civilizações localizadas
nestes continentes. Essas invasões ocasionaram o retrocesso cultural dos diferentes
povos que habitavam essa região. Esse período foi marcado pela reunião das
sociedades primitivas em monarquias feudais, caracterizada pela economia de
subsistência.
Neste período da historia da humanidade, a contabilidade, bem como todo
ramo de conhecimento que avança com o desenvolvimento da cultura humana, não
sofreram evolução. Pois segundo ludicibus (1981. p. 31) "0 grau de
desenvolvimento das teorias contábeis

e de suas práticas está diretamente

associado, na maioria das vezes, ao grau de desenvolvimento comercial, social e
institucional das sociedades".
A contabilidade retornou ao seu desenvolvimento, a partir do século XIII, corn o
fortalecimento das cidades-estados italianas. Neste momento ocorre a retomada do
crescimento econômico, como também renasce a importância da contabilidade.
Segundo ludicibus (1981, p. 31),
[...) a contabilidade teve seu florescer, corno disciplina adulta e completa ,
nas cidades italianas de Veneza, Gênova, Florença. Pisa e outras. Estas
cidades italianas fervilhavam de atividade mercantil, econômica e cultural,
mormente a partir do Século XIII até o inicio do Século XVII. Representaram
o que de mais avançado poderia existir na época em termos de
empreendimentos comerciais e industriais incipientes.

Com o surgimento das primeiras grandes empresas, a contabilidade , que
usualmente era utilizada como um instrumento isolado e fragmentado de registro da
movimentação de bens, de débitos e de créditos, começou a ser um instrumento
mais ordenado de informação de várias atividades empresariais. A contabilidade
surgiu como instrumento capaz de fornecer as informações necessárias para a
gestão dos negócios. (SCHMIDT, 2000, p. 23).
Nesse momento, como explana Drummond (1995, apud BEUREN, 2003, p. 24),
a proliferação da indústria artesanal e o incremento do comércio exterior fizeram
surgir, para atender as necessidades das operações comerciais, o livro-caixa, que
mantinha registros de recebimentos e pagamentos em dinheiro. Também já eram
utilizados, ainda que rudimentarmente, o débito e o crédito, oriundos de relações de
direito e obrigações
Neste processo de transformação, a contabilidade, criou de forma natural novos
processos e sistemas, a fim de controlar e identificar a movimentação patrimonial

das empresas. Neste período de transformação, também surgiram grandes obras
literárias que fi rmaram a contabilidade como um instrumento de controle

e de

identi ficação das mutações do patrimônio das entidades.
Neste período de grandes transformações, surgiu a primeira literatura contábil
relevante, publicada pelo Frei Luca Pacioli em 1494. esta obra colaborou para o
desenvolvimento e a propagação das partidas dobradas , bem como ajudou a
civilização a solidi ficar o novo período histórico marcado pelas novas formas de
administrar e comercializar.
0 Método de Partidas Dobradas de acordo com Schmidt (2000, p. 49)

foi

considerado superior a outros métodos porque era capaz de ordenar a classificação
de dados contabeis e, especialmente, fornecer resumos concisos da posição
corrente dos negócios".
Frei Luca Pacioli, publicou em 1494 a obra Tratactus de Computis at Scripturis,
um livro de matemática que continha dois capítulos sobre o Método de Partidas
Dobradas. 0 Método de Partidas Dobradas já era utilizado bem antes na Europa,
como aponta Schmidt (2000. p. 25) "[...] técnicas de escrituração contábil
transportam para o período entre os séculos XII e XIII, no norte da Italia, quando
ocorreram as primeiras manifestações praticas do uso do sistema de partidas
dobradas em empresas".
Frei Luca Pacioli não foi o criador do Método das Partidas Dobradas , mas foi
ele quem o consolidou, sistematizando a contabilidade e abrindo precedente para
que pudessem ser escritas novas obras referentes ao assunto.
Segundo ludicibus (1981, p. 31) referente à obra Tratactus de Computis et
Scripturis relata que foi Pacioli "[...] provavelmente o primeiro a dar uma exposição
completa e com muitos detalhes, ainda hoje atual, da Contabilidade". Como também.
essa obra é considerada por estudiosos como ludicibus e Marion (1999, p. 34) "[ ]
inicio do pensamento cientifico da Contabilidade'.
Com o passar dos anos após a publicação de Paciole, surgiram novas técnicas
de escrituração e procedimentos contábeis, a fim de adaptar a contabilidade as
mudanças e ao novo cenário de desenvolvimento da sociedade. Para tanto surgiram
grandes autores consagrados em contabilidade, como também surgiram várias
escolas de pensamento contábil, que buscavam reunir contadores sob Lima mesma
linha de pensamento. Pode-se citar as escolas contista, administrativa ou
lombarda, personalista, veneziana ou controlista, norte-americana, matemática,

neocontista ou moderna escola francesa, alemã, moderna escola italiana e escola
patrinnonialista.
Estas diversas escolas do pensamento contábil, através de seus pesquisadores
tinham como objetivo formar um corpo de doutrina cientifica. Desta forma, a doutrina
cientifica da contabilidade originou-se pela união desses diferentes conhecimentos.
Conforme Beuren (2003, p.26),
Hoje, a doutrina contábil ainda não esta completa. Como em qualquer outra
ciência, quando se conclui um estudo, um novo horizonte é vislumbrado
pelos pesquisadores. Por se tratar de uma ciência inserida em um contexto
dinâmico , di fi cilmente sua amplitude poderá ser definida

Contudo a contabilidade vem acompanhando o desenvolvimento econômico
neste mundo globalizado, adaptando-se as exigências dos mercados ou economias
nos quais esta inserida. A principio, havia uma predominância das escolas
européias, principalmente a italiana, como referencial a outros paises, no entanto
com o passar dos anos, com a hegemonia dos Estados Unidos da América na
economia mundial, a escola norte-americana passou a influenciar a contabilidade em
todo mundo.

2.3 A PROFISSÃO CONTÁBIL NO BRASIL

No Brasil a contabilidade teve suas primeiras manifestações, desde o momento
do inicio de sua colonização. No entanto, somente com o crescimento do comércio,
que os aspectos estruturais

e

de regulamentação da contabilidade se

desenvolveram no pais.
Pode-se verificar então, a importância dos profissionais em contabilidade desde
o período em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, de modo que:
A presença de pro fi ssionais de contabilidade já se fazia notar no Brasil
desde o inicio de sua colonização. Já em 1549 ocorreu a primeira
nomeação feita por D. João 111 para contador gera) e guarda-livros. Contudo,
somente em 1770, quando Dom José, rei de Portugal. expede Carta de Lei
a todos os domínios lusitanos (incluindo o Brasil), ainda é que surge a
primeira regulamentação da profissão contábil no pais. Nela, fi ca
estabelecida a necessidade de matricula de todos os guarda-livros na Junta
do Comércio, em livros especí fi cos, ficando claro que a não inclusão do
profissional no referido livro o tornaria inapto a obter empregos públicos.
impedindo-o também de realizar escriturações , contas ou laudos.
(COELHO. 2000).

Desta forma, a partir desta regulamentação. para exercer a contabilidade o
profissional necessitava estar registrado, evidenciando a importância de restringir o

exercício da profissão.
Nesta lei de acordo com Coelho (2000), "[.. ] proibia que os escritórios das
casas de negócios contratassem guarda-livros sem matricula e ainda exigia que. na
Contadoria Pública, so fossem aceitos profissionais que tivessem cursado as aulas
de comércio".
Desde aquela época, pode-se verificar a importância da educação no exercício
profissional da contabilidade, bem como a exigência do profissional qualificado no
mercado de trabalho. A partir da qualificação profissional, por meio da educação
continuada nas aulas de comércio, o contador poderia obter as melhores condições
de trabalho, através da obtenção de cargos públicos.
Em relação as primeiras manifestações contábeis, no que se refere aos
procedimentos, ocorreu no reinado de D. Joao VI, quando ocorreu a instalação do
governo provisório, em 1808, ao publicar um alvará obrigando os Contadores Gerais
da Real Fazenda a aplicarem o método das partidas dobradas na escrituração
mercantil. (SCHMIDT, 2000, p. 205).
Com o Código Comercial de 1850, a contabilidade brasileira obteve elementos
que impulsionaram o seu desenvolvimento. De acordo com Schmidt (2000, p. 205)
"Esse código instituiu a obrigatoriedade da escrituração contábil e da elaboração
anual da demonstração do Balanço Geral, composto dos bens, direitos e obrigações
das empresas comerciais". Esse código determinou que as empresas devessem
possuir uma uniformidade na escrituração e contabilização, bem como ter livros para
esse fim.
Para a qualificação do profissional contabilista a prática do registro contábil.
foram criadas instituições que inicialmente ofereciam disciplinas de Escrituração
Mercantil. Pode-se citar que em termos de formação do profissional brasileiro, um
dos primeiros estabelecimentos de ensino foi o Instituto Comercial do Rio de Janeiro,
que a partir de 1863 formava alunos para a pratica do registro contábil.
Posteriormente, em 1890, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro começou a
disponibilizar a disciplina de Direito Administrativo e Contabilidade.
Mesmo

com a obrigatoriedade da escrituração contábil para empresas

comerciais, como também com o número crescente de pro fi ssionais aptos ao

exercício da contabilidade, a profissão ainda não era regulamentada. Somente no
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final do século XIX, com a iniciativa do Grêmio dos Guarda-Livros de São Paulo,
criou-se um curso que tornava a profissão contábil oficial. 0 curso era ministrado
pela escola do comércio e tinha como objetivo segundo Penteado (1992, p. 20 apud
SCHMIDT, 2000, p. 206),
L..] aliar ao desenvolvimento agrícola o inicio da expansão industrial, com a
necessidade habilitar e criar especialistas para, internamente, preencher as
rotineiras tarefas de contabilidade e controle de finanças e, externamente,
dotar São Paulo de elementos capazes de articular o desenvolvimento dos
negócios, ampliando fronteiras de atuação.

Dentre as competências exigidas para esses profissionais, de acordo com
Coelho (2000), estavam "[...] o conhecimento das línguas portuguesa e francesa, a
esmerada caligrafia e, posteriormente ao advento das máquinas,

o eficiente

conhecimento das técnicas datilográficas".
A partir desse movimento, em 20 de abril de 1902, surgiu a Escola Prática de
Comércio, que por meio do Decreto Federal no 1.339, de 9 de janeiro de 1905,
reconheceu de forma oficial os cursos de Perito-Contador, bem como o curso de
Guarda-Livros oferecidos por ela, como também oficializou os diplomas concedidos
pela instituição.
A Escola Prática de Comércio, posteriormente a sua fundação trocou o nome
para Escola de Comércio de São Paulo, e depois a instituição de ensino alterou o
seu nome para Escola de Comércio Alvares Penteado. A escolha do novo nome
deu-se em homenagem ao Conde Alvares Penteado que foi um dos seus
fundadores e principais colaboradores. A Escola de Comércio formou os primeiros
professores que se destacaram no cenário contábil nacional, impulsionando, desta
forma, a contabilidade brasileira.
No entanto, de acordo com Coelho (2000),
Apesar da ênfase contábil apresentada nos cursos de comércio, somente
em 1931 instituiu-se o curso de Contabilidade, que tinha no inicio a duração
de três anos e formava o chamado "perito contador". Esse curso concedia
ainda o titulo de guarda-livros a quem completasse dois anos de estudos e
eram exigidas as seguintes disciplinas: Contabilidade, Matemática
Comercial, Noções de Direito Comercial, Estenografia, Mecanografia,
Contabilidade Mercantil,
Legislação
Fiscal, Técnica Comercial e
Publicidade.

As exigências mencionadas para a formação do chamado "perito contador",
evidenciam a necessidade do conhecimento multidisciplinar do profissional contábil,
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tal característica ainda é hoje, abordada no curso de graduação em ciências
contábeis, demonstrando a exigência do mercado de trabalho por um profissional
que possua além do conhecimento técnico, informações a respeito dos diferentes
campos do conhecimento humano.
Contudo a profissão contábil ainda não era regulamentada, somente a partir do
decreto n°20.158, de 30 de junho de 1931, que o profissional contábil passou a ser
legalmente reconhecido.

E

somente em 1945 que a profissão contábil foi

considerada uma carreira universitária, por meio da criação das faculdades de
Ciências Contábeis.
De acordo com Coelho (2000),
[...] o desenvolvimento da profissão so passou a ter razoável evolução a
partir de 1946. data da publicação do Decreto-Lei n° 9.295. que criou o
Conselho Federal de Contabilidade e definiu, antra outras coisas, o perfil
dos contabilistas, a saber: contadores eram os graduados em cursos
universitários de Ciências Contábeis; os técnicos em contabilidade eram
aqueles provenientes das primeiras escolas técnicas comerciais e que
apresentavam, portanto, nível médio; e guarda-livros eram pessoas que.
apesar de não apresentarem escolaridade formal em contabilidade.
exerciam atividades de escrituração contábil.

Com a fundação, em 1946, da Faculdade de Ciências Econômicas

e

Administrativas da Universidade de São Paulo, foi instituído o curso de Ciências
Contábeis e Atuárias, no qual passou a possuir um centro de pesquisas nacional, no
qual colaborou, e continua colaborando para o desenvolvimento da contabilidade no
Brasil. 0 centro de pesquisas, caracterizava por ser simples e conforme ludicibus
(1981, p. 37), "[...] nos moldes norte-americanos, isto 6, com professores dedicandose em tempo integral ao ensino e a pesquisa, produzindo artigos de maior conteúdo
cientifi co e escrevendo teses acadêmicas de alto valor".
A partir dessa mudança , não somente na forma da pesquisa, como também na
orientação didática do ensino da contabilidade, a influência das escolas de
pensamento italianas e de seus autores, foram sendo substituida pelos autores
no
Contudo a profissão contábil teve seu maior desenvolvimento no Brasil, a partir
do momento em que se reconheceu a importância da figura do contador dentro das
organizações. 0 contador deixa de ser um simples "guarda-livros", no qual apenas
escritura as mutações do patrimônio das entidades, e se torna um profissional
qualificado, com amplo conhecimento em diversas areas, passando a fornecer
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informações úteis à tomada de decisões. bem como participando de forma mais
efetiva no processo decisório e gerencial dentro das empresas.

2.4 0 MERCADO DE TRABALHO PARA 0 CONTADOR

A contabilidade oferece para o profissional contábil, um vasto campo de
atuação. seja no setor público ou no setor privado. Desta forma, o contador pode
atuar em órgãos governamentais, empresas privadas, em organizações nãogovernamentais, em instituições sem fins lucrativos, bem como atuar de forma
autônoma ou em empresas contábeis particulares.
Para tanto, é necessário que o profissional esteja qualificado e que atenda as
exigências do mercado, que se encontra cada vez mais concorrido.
Segundo Favero (1997, p. 28),
A globalização da economia, provocando o acirramento da competitividade
internacional, passa a requerer profissionais altamente qualificados para o
atendimento das necessidades empresariais, e esse sera o fator decisivo
para a alavancagem da profissão contábil.

Atualmente a busca por profissionais altamente qualificados encontra-se em
larga extensão, não basta possuir apenas a graduação em nível superior, é
necessário que o candidato em busca de um espaço no mercado de trabalho,
possua conhecimentos e habilidades em varias areas do saber, bem corno ser
dotado de características de bom relacionamento com as pessoas, espirito de

liderança, além de outras características essências para o bom relacionamento em
grupo e para o exercício da profissão.
Para os profissionais que possuem esse vasto campo de conhecimentos e
habilidades, a sua capacidade de atuar nos mais diferentes setores da economia
globalizada é ampliada, de modo que, sua área de atuação no mercado de trabalho

é aumentada em relação à ocupação de outros espaços que não são relacionadas
diretamente com a contabilidade,

e que até o momento eram ocupados por

profissionais com outras formações acadêmicas.
Para Laffin (2005, p.39):
No atual contexto de competitividade , em que oportunidades de negócios e
a urgência nas decisões são determinantes para a inserção e continuidade
das diversas organizações, são requeridas do contador, também,
atribuições nos atos de gerir o patrimônio alheio. Para essa atividade, são
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necessários atributos de competência profissional decorrentes de sua
formação especifica e geral , bem como das diferentes experiências
fundamentadas teórica e empiricamente.

Um bom profissional, deve exercer com competência e ética a função no qual
esta inserido, para isso é necessário que o contador esteja constantemente
atualizado no que se refere as normas técnicas e legislação que recaem sobre a
profissào, bem como é preciso que o pro fi ssional contábil tenha uma visão ampla de
toda organização, através do acompanhamento das politicas de gestão e objetivos
da instituição.
Conforme Laffin (2005, p. 39) "0 perfil desse novo contexto faz exigências ao
profissional da contabilidade para que tenha condições de delinear projetos de
trabalho por meio de visões prospectivas e sistêmicas, nas diferentes filosofias
organ izacionais".
Essas novas atribuições para os contadores, de acordo com ludicibus e Marion
(1999, p. 44) fazem com que a contabilidade seja "[...] uma das areas que mais
proporcionam oportunidades para o profissional. 0 estudante que optou por um
curso de Contabilidade terá inúmeras alternativas", no que se refere ao mercado de
trabalho.
ludicibus e Marion (1999), também citam inúmeras opções de colocação no
mercado de trabalho do profissional contábil, entre as quais são expostas na fi gura
na seguir:
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CONTADOR

AUDITOR

CONSULTOR
CONTÁBIL

Profissional que exerce as funções contábeis,
com formação superior em Ciências Contábeis

A auditoria consiste em examinar, e verificar
com exatidão os procedimentos contábeis
adotados pelas empresas, a fim de assegurar
a correta representação patrimonial e
financeira

É o profissional que fornece pareceres sobre
assuntos contábeis, nas diferentes Areas de
interesse de seus clientes

PROFESSOR DE
CONTABILIDADE

È aquele profissional que exerce a carreira do
magistério nas Areas de contabilidade, bem
como para cursos de administração, ciências
econômicas, direito etc

PESQUISADOR
CONTÁBIL

É o profissional que se dedica à investigação

CARGOS
PÚBLICOS

Sao cargos que são obtidos por meio de
concursos

cientifica

Figura 1 — Mercado de trabalho do profissional contábil.
Fonte: ludicibus e Marion (1999).

Contudo, diante das inúmeras atividades profissionais que o Bacharel em
Ciências Contábeis pode exercer, é necessário que o contador esteja capacitado
para o exercício dessas funções. 0 contador deve estar sempre aprimorando e

aperfeiçoando os seus conhecimentos, que foram adquiridos no período de
graduação na instituição de ensino superior, de modo a ocupar as melhoras vagas
no mercado de trabalho.

2.5 0 ENSINO SUPERIOR DE CIENCIAIS CONTÁBEIS

0 ensino superior de Ciências Contábeis no Brasil, foi criado pela necessidade
de formar profissionais mais preparados para atuar no contexto do crescente
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desenvolvimento industrial brasileiro. Os profissionais provenientes das antigas
escolas de comércio, não se sentiam satisfeitos pela forma que era tratado o curso
de Ciências Contábeis.
Conforme Laffin (2002, p. 75),
[...] pelas pressões exercidas por parte dos profissionais da area e frente as
necessidades que o processo de desenvolvimento industrial vislumbrava o
curso de Ciências Contábeis e Atuariais é elevado ao nível superior através
do Decreto-Lei de n° 7.988, de 22 de setembro de 1945, conferindo aos
seus formandos o grau de bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais

No Decreto-Lei de n° 7.988, de 22 de setembro de 1945, dispõe sobre o ensino
superior de Ciências Econômicas e de Ciências Contábeis e Atuariais. Em seu artigo
30 define que o curso de Ciências Contábeis e Atuariais, terá uma duração de
quatros anos, bem como uma grade curricular composta pelas disciplinas
demonstradas pela Figura 1.
Em relação a forma de ingressar no curso, o Decreto-Lei 7988/45 determinava
que para a matricula inicial "[...] exigir-se-6 a apresentação do certi fi cado de licença
clássica ou de licença cientifica ou do diploma de conclusão de qualquer dos cursos
comerciais técnicos, e que preste concurso vestibular". Desta forma, evidenciando
através destes requisitos, a necessidade de que o ingresso no curso superior
possua os níveis fundamentais de instrução exigidos neste período, para a inserção
na graduação superior, bem como, seja avaliado por meio de um concurso
vestibular,
Laffin (2002, p. 75), menciona que a contabilidade já situada na esfera do
ensino superior,
[...] contribuiu para a criação, a 26 de janeiro de 1946. da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo.
sendo criado o curso de Ciências Contábeis e Atuariais e extinguindo-se o
curso médio de contador. Também o curso superior de Administração e
Finanças foi desdobrado em dois novos cursos: no curso de Ciências
Econômicas e no curso de Ciências Contábeis e Atuariais.

Primeira Série

Segunda Série

Terceira Série

Quarta Série

Análise
Matemática

Matemática
Financeira

Matemática
Atuarial

Organização e
Contabilidade

Estatística
Geral e
Aplicada

Ciência das
Financas

Organização e
Contabilidade
Bancária

Contabilidade
Geral
Ciência da
Administracão
Economia
Política

Estatística
Matemática e
Demográfica
Organização e
Contabilidade
Industrial e
Agricola
Instituição de
Direito Público

Finanças das
Empresas

(

Contabilidade
Pública
Revisões e
Perícia

Instituições de
Direito Social
Técnica
Comercial
Instituições de
Direito Civil e
Comercial

Legislação
Tributária e
Fiscal
Prática de
Processo Civil

Figura 2 — Proposta curricular apresentada pelo Decreto-Lei de n° 7.988, de 22 de
setembro de 1945.
Fonte: Decreto-Lei de n°7.988, de 22 de setembro de 1945

A partir da criação Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da
Universidade de São Paulo, o Brasil passou a possuir um centro nacional de
pesquisas em contabilidade, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento da ciência contábil.
0 Decreto-Lei 7988145 ao definir a seriação de disciplinas para o curso de
Ciências Contábeis e Atuariais, foi possível identificar o caráter técnico das
disciplinas, voltadas apenas para a formação de profissionais contábeis. Deixando
de abordar disciplinas de caráter social, em esfera multidisciplinar.
Tal caráter técnico é citado por Laffin (2002, p. 76),
Com a demonstração do currículo-conteúdo estabelecido para o curso
superior de contabilidade , o que se pode observar é a sua estreiteza, o seu
caráter eminentemente pratico e servil as normas instituidas, ou seja o
ensino da contabilidade sem uma visão humanistica, pois somente são
exigidos conhecimentos técnicos em favor da evolução do capital. sem,
todavia, prever e favorecer a formação do homem multidimensional.
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Posteriormente, de acordo com Laffin (2002, P. 77), ocorreram novas
transformações, tanto no âmbito superior quanto no nível médio, que impulsionaram

o desenvolvimento da contabilidade no sistema educacional brasileiro. Determinadas
modificações ocorreram devido a Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961, que fi xava
as diretrizes e bases da educação nacional, no qual de fi nia um curriculo minimo e o
tempo de duração dos cursos superiores.
Atualmente,

o ensino superior em contabilidade

é regulamentado pela

Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004, no qual Institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para

o Curso de Graduação em Ciências Contábeis,

bacharelado.
Diante do longo período desde a criação do primeiro curso superior em
Ciências Contábeis, foram sendo criadas IFS, que em sua grade de cursos esta
inserida a graduação para a formação de Bacharéis em Ciências Contábeis , desta
forma ampliando a disponibilidade de vagas para esta formação universitária. No
contexto atual, a graduação de Ciências Contábeis, conforme portai na web do
Ministério da Educação e Cultura, dispõe dos seguintes dados demonstrados a
seguir:

Tabela 1 — Número de cursos de graduação presenciais de Ciências Contábeis no
Brasil, em 30/06/2004, por segmento institucional.
Total
Pública
Total

754
100%

Federal Estadual
58
8%

56
7%

Privada
Municipal

Particular

Comun/
Filant

24
3%

429
57%

187
25%

Fonte: MEC/INEP/Deaes.

Os dados apresentados na Tabela 1 e na Figura 3, referem-se ao número de
cursos de graduação presenciais de Ciências Contábeis em âmbito nacional. Tais
dados retratam as disparidades da quantidade de cursos ofertados diante da forma
do segmento institucional. Pode-se constatar a predominância dos cursos de
Ciências Contábeis em instituições particulares de ensino, no qual caracteriza um
total de 429 cursos, totalizando 57% das graduações em âmbito nacional. Os cursos
de Ciências Contábeis ministrados em instituições públicas totalizam 138, sendo 58
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cursos em instituições públicas federais, 56 cursos em instituições públicas
estaduais e 24 cursos em instituições publicas municipais.
Através dos dados fornecidos pela Tabela 1 e pela Figura 3, pode-se identi fi car
a importância dada pelo setor público e pelo setor privado, ao ensino superior
contábil, onde, constata-se especi fi cidade de cada segmento, caracterizado pela
manutenção do ensino de graduação com recursos oriundos do Poder Público, no
caso das instituições públicas, restringindo por muitas vezes a abertura de novas
vagas, por meio da ampliação ou abertura de novos cursos, devido à escassez de
recursos provenientes do ente estatal, como também pela manutenção do curso
superior, através de recursos próprios, nas instituições privadas, que habitualmente
adaptam a disponibilidade de vagas de acordo com a demanda.

588%
187 ; 25%

— 56 ; 7%

429 57%

o Pública Federal

• Pública Estadual

o Privada Particular

• Privada Comun/ Filant

o Pública Municipal

Figura 3 - Número de cursos de graduação presenciais de Ciências Contábeis no
Brasil. em 30/06/2004, por segmento institucional.
Fonte: MEC/1NEP1Deaes

0 número de graduandos matriculados, bem como os que disputam por uma
vaga no ensino superior de Ciências Contábeis, estão subordinadas as condições
determinadas para cada segmento de Instituição de Ensino Superior Conforme
Tabela 2 e Figura 4, pode-se identificar o número de matriculas, nos cursos de
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graduação presenciais de Ciências Contábeis, por Segmento Institucional, em

âmbito nacional, no ano de 2004

Tabela 2 - Número de candidatos matriculados, nos cursos de graduação
presenciais de Ciências Contábeis, por segmento institucional, em âmbito Nacional,
em 30/06/2004.
Total
Privada

Pública

Total

Federal Estadual

161.661
100%

17.665
11%

13.752
9%

Municipal

Particular

Com uni
Filant

6.400
4%

79.178
48%

44.666
28%

Fonte MEC/INEP/Deaes.

De acordo com os dados fornecidos pela Tabela 2, confi rmam a supremacia em
número de cursos superiores em Ciências Contábeis em nível nacional de
instituições privadas de ensino, como conseqüência, resultando o maior número de

vagas disponíveis para esta graduação, bem como , maior número de candidatos
matriculados, neste segmento institucional. Pode-se constatar na Figura 3, que 76%

dos graduandos matriculados em Ciências Contábeis no Brasil, estão cursando em
instituições particulares de ensino. e 24% estão cursando em instituições públicas de

ensino superior.

17 665 ; 11%
44.666 ; 28%

--- 13.752 9%
6.400 4%

79.178 : 48%

ci Pública Federal

• Pública Estadual o Púbica Municipal 0 Privada Particular • Privada Comun/ Rant

Figura 4 - Número de candidatos matriculados, nos cursos de graduação
presenciais de Ciências Contábeis, por segmento institucional, em âmbito nacional,
em 30/06/2004.
Fonte: ME C/1NEP/Deaes.
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Decorrente das informações prestadas anteriormente, nas Tabelas 1 e 2, segue
outro dado, que deriva essencialmente do número de candidatos matriculados no
curso de Ciências Contábeis, no qual seria, o número de concluintes, dado este
apresentado na Tabela 3 e Figura 5.

Tabela 3 - Número de concluintes, nos cursos de graduação presenciais de
Ciências Contábeis, por segmento institucional, em âmbito nacional, no ano de
2004.
Total
Pública
Total

Federal Estadual

24.116
100%

2.326
10%

2.116
9%

Privada
Municipal

Particular

Comun/
Filant

1.042
4%

11.597
48%

7.035
29%

Fonte: MEC/INEP/Deaes.

2.326; 10%
2.116; 9%

7.035; 29%

1.042; 4%

11.597: 48%

•

Pública Federal

•

Pública Estadual o Pública Municipal o Privada Particular

•

Privada Comun/ Filant I

Figura 5 - Número de concluintes, nos cursos de graduação presenciais de Ciências
Contábeis, por segmento institucional, em âmbito nacional, no ano de 2004.
Fonte. MEC/INEP/Deaes.

O número de concluintes, no curso de Ciências Contábeis no Brasil, segundo a
Tabela 3, totalizaram 24.116 egressos, sendo deste total 77% provenientes de IES
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particulares e 23% de IFS públicas. Este número de egressos, tende a aumentar
devido ao número de matriculados em 2004, que totalizam 161.661 ingressos.
Esta variação no número de egressos, em relação ao número de novos
ingressos, demonstra o aumento da procura pelo curso de Ciências Contábeis, bem
como a ampliação na disposição de novas vagas para esta graduação superior.
O número crescente de novos ingressos, resulta em um grande aumento na
proporção de novos egressos, e como conseqüência a maior concorrência no
mercado de trabalho.
Contudo, com a ampliação significativa das vagas disponíveis do curso de
graduação de Ciências Contábeis no Brasil, o mercado de trabalho tende a receber
um maior número de pro fi ssionais nesta área do conhecimento. Para se adaptar a
este novo mercado, onde se exige do profissional contábil um conhecimento tanto
na área técnica, quanto nas mais diversas areas do conhecimento, é necessário que

o bacharel em Ciências Contábeis procure aprimorar suas aptidões de forma a obter
as melhores posições profissionais neste mundo globalizado.

3 AMBIENTE EDUCACIONAL

Neste capitulo são abordados os aspectos referentes à graduação na
Universidade Federal de Santa Catarina, no qual consiste na contextualização do
Centro Sócio-Econômico e

do Centro de Ciências Jurídicas, bem corno as

graduações pertencentes a estes centros que fazem parte do objeto de estudo deste
trabalho.

3.1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

A Universidade Federal de Santa Catarina foi criada a partir da reunião das
Faculdades de Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia, Filoso fia,

Ciências

Econômicas, Serviço Social e Escola de Engenharia Industrial, com a aprovação da
Lei n° 3.849, assinada em 18 de dezembro de 1960, pelo então Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira.
No entanto, somente a partir de sua instalação oficial, em 12 de março de 1962.
que se iniciou a construção do campus universitário no bairro Trindade.
Conforme relatório de gestão da UFSC do ano de 2005,
Um mês depois dessa criação legal, o Governo do Estado. por intermédio
da lei no 2.664, de 20/01/61, autorizou a doação à União, para incorporação
a Universidade, dos terrenos do bairro da Trindade, onde funcionara a
Fazenda Modelo "Assis Brasil", com cerca de um milhão de metros
quadrados.

Este imobilizado veio compor juntamente com os bens das diferentes
instituições de ensino, que operavam de forma isolada, o patrimônio da UFSC.
Posteriormente vieram a agregar ao imobilizado da UFSC, por meio de doações os
seguintes bens relatados no relatório de gestão da UFSC do ano de 2005:

• Colégio Agricola de Araquari e o de Camboriú que contam hoje conta com
cerca de dois milhões de metros quadrados cada de area fisica. Foram
criados em 1953 sob a jurisdição do Ministério da Agricultura e transferidos
para o MEC em 1968 com a responsabilidade para a UFSC:
• Em 1982, passa a ser de uso da Universidade o mangue do Itacorubi. com
cerca de dois milhões de metros quadrados, cedido que foi pelo Patrimônio
da União, para ser usado pela UFSC:
• Ainda em 1982, mediante a doação do Governo do Estado, a Fazenda da
Ressacada, localizada proximo ao Aeroporto Internacional Hercilio Luz com
mais de um milhão e oitocentos mil metros quadrados também passa a
integrar o patrimônio da Universidade:
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• Em 1983 o Governo do Estado cede, apenas para uso, cerca de 30.000
metros quadrados onde está instalado o Centro de Ciências Agrarias .
• Em 1996 o IBDF cede, à UFSC, para fins de uso, uma area de cerca de
cento e noventa mil metros quadrados na qual esta instalado o curso de
Engenharia de Aquicultura, na Barra da Lagoa:
• Em 1996 a Universidade adquire, com a colaboração do Governo do
Estado, a unidade dispersa de Ratones, com cinco milhões e trezentos mil
metros quadrados. Essa unidade ainda esta em litigio , porque o Governo do
Estado ainda estaria devendo uma parte do preço ajustado:
• Em julho de 2002 a Universidade recebe, em doação, a Fazenda Yakult.
com três milhões, seiscentos e trinta mil metros quadrados;
• Também em 2002 a Universidade recebe em doação a unidade de
CASCAES, em Bom Jardim da Serra, com dois mil seiscentos e trinta
metros quadrados;
• Em 1998, quando foi extinta a Delegacia do MEC em Santa Catarina. a
Universidade recebeu o terreno e o prédio da mesma, com dois mil cento e
sessenta e nove metros quadrados de area total.

A UFSC, encontra-se atualmente com um espaço físico correspondente a
18.081 542 m 2 , sendo dos quais, 635.037 m 2 compostos por edificações. Diante da
magnitude dimensional, a UFSC elabora atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A universidade federal dos catarinenses possui um Campus Universitário que
dispõe de uma infra-estrutura comparada com uma cidade, pois ela possui uma
prefeitura responsável pela administração do "campus", como também, existem
órgãos, no qual prestam serviços, hospital, gráfica, centro esportivo, bibliotecas.
editora, teatro, museu, area de lazer ampla e horto botânico.
De acordo com o Estatuto da UFSC, em seu art. 3°,
A Universidade tem por fi nalidade produzir, sistematizar e socializar o saber
filosófico, cienti fi co, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a
formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão critica , a
solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma
sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da vida.

Diante do que está expresso no art. 3° do Estatuto da UFSC, pode-se verificar
que a universidade tem cumprido com o respectivo enunciado. Ao consultar o sitio
eletrônico da UFSC, tem-se acesso a informações referentes à instituição, nos quais
comprovam que a universidade esta em busca das finalidades que estão contidas
em seu estatuto.
Atualmente, a UFSC possui 62 cursos de graduação, incluindo habilitações e
opções, como também possui 50 cursos de mestrado e 33 de doutorado, sendo um
total de alunos regularmente matriculados na graduação de 18.852, com 3.920
vagas oferecidas no ano de 2005. 0 corpo de docentes é composto por 1.552
servidores, dos quais 1.119 são doutores, 324 mestres e 66 mestres especialistas.
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Segundo o relatório de gestão da UFSC do ano de 2005, a universidade federal
tem como meta uma melhor otimização dos recursos públicos destinados
graduação, de forma a "Ampliar as oportunidades de acesso ao ensino de
graduação é o espirito institucional e coletivo que congrega a instituição, que
continua acreditando e investindo na transformação interna e necessária da
Educação Superior".
A UFSC também possui de acordo com o relatório de gestão do ano de 2005,
um incentivo na criação de novas vagas de Bolsas na graduação, no qual salienta:
Destacamos o gradativo aumento no número de Bases na graduação que
neste último ano observou-se um crescimento de 37,5% em relação ao ano
de 2004. Neste número estão consideradas 1.886 bolsas de
responsabilidade do orçamento da UFSC, sendo 257 bolsas de Estágios e
384 bolsas de Monitoria, 420 bolsas de Iniciação Cientifica, 187 bolsas de
Extensão, 470 bolsas de Treinamento e ainda 168 bolsas do Programa
Especial de Treinamento (PET). Soma-se a estes, 2.068 bolsas de
responsabilidade das Fundações, sendo 81 de monitoria, 830 bolsas de
iniciação cientifica para alunos envolvidos em projetos de pesquisa e 1.157
bolsas de estágios.

Através destas Bolsas, a universidade introduz os estudantes em atividades de
monitoria, de iniciação cientifica, no qual são desenvolvidas atividades em projetos
de pesquisa, treinamentos, bolsas de estágio, envolvendo desta forma o aluno em
atividades que contribuem para o seu desenvolvimento pessoal e profissional,
resultando na maior interação da universidade com o corpo discente, como também
na relação do aluno e mercado de trabalho.
No que se refere ao ensino de pós-graduação, a Universidade Federal de
Santa Catarina, conforme o relatório de gestão do ano de 2005, desenvolveu neste
período 50 programas de pós-graduação, nos quais são divididos em Mestrados
Acadêmicos, totalizando 47 cursos e Mestrado Profissionalizante, totalizando 3
cursos. A universidade também contou com 33 cursos de Doutorado e 105 cursos de
Especialização.
A UFSC tem investido no oferecimento de novos programas de pós-graduação.
No ano de 2005, foram aprovados novos cursos de Mestrado Profissional, com inicio
no ano de 2006, sendo os cursos de Engenharia Elétrica e Implantodontia. Mesmo
com a disponibilidade de novos cursos na esfera de pós-graduação, os critérios
ingresso se tornaram mais rigorosos, bem como a distribuição dos alunos entre os
docentes, conforme o relatório de gestão do ano de 2005:
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Os programas têm sido mais rigorosos em relação à inscrição dos alunos
novos e em muitos casos são feitos exames de seleção que envolvem
provas discursivas. Tem havido também uma grande preocupação em
distribuir os alunos entre os docentes, evitando que um número excessivo
de orientandos fique concentrado em poucos orientadores. Todos estes
aspectos contribuíram para a evolução dos indicadores e o alcance das
metas estabelecidas. 0 que se observa é que, via de regra, todos os
indicadores tiveram uma melhoria, mas que nem sempre a evolução
projetada foi atingida. 0 tempo médio de titulação de todas as áreas foi
reduzido. Merece destaque o crescimento do número de professores com
atuação em comités, com bolsas de produtividade do CNPq, envolvidos com
organização de eventos e em convênios nacionais e internacionais. Tal
crescimento reflete a consolidação tanto das carreiras dos docentes da
UFSC como dos programas de pós-graduação.

Como resultado do investimento da UFSC, no desenvolvimento de programas
de pós-graduação, pesquisa e investigação cientifica, bem como do alto índice de
qualificação do corpo docente, a universidade tem obtido um grande
aproveitamento na área da pesquisa, tendo conforme o Relatório de Gestão.
publicado no ano de 2005, 712 artigos publicados em revistas internacionais
indexadas pelo IS! Web of Knowledge (ex- Institute for Scientific Information), 174
livros publicados e organizados por docentes, 273 capítulos de livros, 9 traduções de
livros, 681 trabalhos completos publicados em anais de congressos nacionais ou
internacionais, 2.519 trabalhos (resumos) publicados em anais de congressos
nacionais ou internacionais e 49 registros de patentes.
Resultado desta busca pelo conhecimento a Universidade Federal de Santa
Catarina, obteve excelentes colocações em diferentes estudos, que consideram
como forma de classificação as atividades desenvolvidas pela universidade,
conforme é citado no relatório de gestão do ano de 2005:
Dimensionando as atividades de pesquisa da UFSC, um estudo de 2003 da
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching (Estados Unidos)
colocou a nossa instituição como a 9a. entre as 16 universidades brasileiras
que fazem pesquisa de forma mais abrangente (extensive research
universities),
isto 6, universidades que produzem e transferem
conhecimento nas suas atividades de pesquisa e pós-graduação. Um outro
estudo recente (http://vvww.webometrics.info ; 2005) feito por meio de uma
pesquisa com 2.375 acadêmicos do mundo inteiro, segundo a análise de
disciplinas combinada com detalhes como a relação entre o número de
professores e estudantes, o número de professores estrangeiros, o número
de trabalhos de pesquisa publicados, além da opinião de empregadores de
todo o mundo sobre quais universidades eles se utilizam para recrutar
novos funcionários, coloca a UFSC como a 6'. universidade entre as IES de
lingua portuguesa, a 8'. da América Latina, a 23'. da lberoamérica e a 464'•
no ranking mundial dentre as 2.000 universidades classificadas. A UFSC é
ainda qualitativamente falando a 4 a . universidade brasileira na graduação e
a 52 na pós-graduação, entre as cerca de 1.800 IES do Brasil.
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Esta classificação da UFSC, entre as melhores universidades brasileiras é
resultado da qualidade da pesquisa, produção cientifica e intelectual realizada pela
instituição, derivada do investimento na qualificação continuada do corpo docente,
no qual é composto no ano de 2005 por 1.160 doutores, sendo que alguns possuem
horas destinas a pesquisa, como também atuam no regime de dedicação exclusiva.
Atividades de extensão universitária também são realizadas na UFSC,
complementando desta forma o ensino e formando pessoas com responsabilidade
social, no qual atuam na sociedade de forma participativa e democrática.
Segundo o relatório de gestão do ano de 2005:
Várias ações nesta direção foram realizadas, demonstrando um empenho
cada vez mais consistente nesta linha, pretendendo não somente preparar
técnicos competentes, mas especialmente formar pessoas que sejam
agentes de mudanças e promotores da igualdade e justiça social. Nesse
sentido, inúmeros projetos de extensão foram desenvolvidos por
professores, alunos e servidores técnico-administrativos, tendo como foco o
compromisso com o desenvolvimento social, através da promoção e
disseminação de novos conhecimentos, prestação de serviços a
comunidades carentes, difusão de tecnologias apropriadas, viabilização de
projetos de promoção da qualidade de vida, dentre inúmeros outros.

Através das atividades de extensão, a universidade, esta formando cidadãos
comprometidos com os problemas sociais que estão contidos no ambiente social em
que ele vive, como também ocorre a disseminação de novos conhecimentos
adquiridos no ambiente educacional universitário. Desta forma, a universidade
retorna a sociedade, o investimento realizado por ela.
Considerando os dados repassados anteriormente, pode-se constatar que a
UFSC tem cumprido com o art. 4° do seu estatuto, que define a finalidade do ensino
superior. Segundo o art. 4° do estatuto da UFSC, a educação superior tem como
finalidade:
- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espirito cientifico e do
pensamento reflexivo;
- formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira e colaborar na sua formação continua;
- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da
cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio
em que vive;
- promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
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- estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais. prestar serviços especializados
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade
- promover a extensão. aberta a participação da população, visando a
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa cientifica e tecnológica geradas na instituição.

Desta forma, a UFSC tem assegurado um diferencial na formação acadêmica
de seus alunos. Por meio de diferentes atividades educacionais, a universidade
federal dos catarinenses, habilita profissionais preparados para atuar nas mais
diferentes areas do mercado de trabalho. Estudar na UFSC tornou-se um diferencial
no mercado de trabalho, no qual procura profissionais que possuem além dos
conhecimentos técnicos, conhecimentos nas diferentes esferas do saber.
Por meio deste trabalho, através do estudo dos egressos dos cursos de
Ciências Contábeis, Serviço Social e Direito da UFSC, é possível verificar se a
universidade cumpriu o seu papel de formar diplomados aptos a inserção no
mercado de trabalho, bem como é possível verificar em quais pontos a estrutura
universitária de apoio pedagógica poderia ser melhorada, a fim de formar
profissionais mais preparados para o ambiente profissional.

3.2 OS CENTROS E CURSOS ESTUDADOS

Com a reforma universitária, por meio do Decreto 64.824, de 15 de julho de
1969, foram extintas as Faculdades e a Universidade adquiriu a atual estrutura

didática e administrativa baseada em Departamentos e Centros de Ensino.
De acordo com o estatuto da UFSC, em seu artigo 6°, a universidade sera
estruturada por Departamentos, coordenados por Unidades. As unidades
universitárias correspondem aos Centros, onde o ensino, a pesquisa e as atividades
de extensão, envolvidos em cada curso ou projeto, serão desenvolvidos sob a
responsabilidade dos Departamentos de um mesmo ou de diferentes Centros.
responsáveis pelos respectivos campos de estudos.
No artigo 8° do estatuto universitário, define que As Unidades Universitárias
agruparão o ensino e a pesquisa básica, congregando areas fundamentais de
conhecimento humano". Onde no artigo posterior,

o art. 9°, descreve que as

Unidades Universitárias irão receber a denominação de Centros, nos quais serão
definidos no regimento geral da UFSC em seu anexo I, que define a composição dos

Centros da Universidade Federal de Santa Catarina enunciados a seguir: Centro de

Ciências Agrárias, Centro de Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Educação.
Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Centro de

Ciências Jurídicas, Centro de Comunicação e Expressão, Centro de Desportos .
Centro de Filosofia e Ciências Humanas,

Centro Sócio-Econômico e Centro

Tecnológico.
Segundo o artigo 58 do estatuto da UFSC, os cursos de graduação estarão
agregados com as Unidades Universitárias com que tenham maior a fi nidade, ou
seja, que tenham areas de estudos semelhantes.
Desta forma, os diferentes cursos que possuem areas de estudos semelhantes

serão agrupados em Centros, de modo a estruturar campos determinados de
estudos, no ambiente universitário, a fim de possuir uma maior interação entre o
corpo discente e docente das diferentes graduações, bem como de formar urna
estrutura acadêmica de apoio apta a atender as necessidades das graduações que
compõe determinado Centro.
A partir dos Centros, que a universidade se estrutura de forma a disponibilizar
amparo material, na concepção de possibilitar o acesso as informações necessárias
para o andamento do curso, bem como de fornecer urna estrutura didática e de
apoio para a aquisição do conhecimento.
Os cursos que compõem o objeto de estudo de trabalho, estão inseridos no
Centro Sócio-Econômico e no Centro de Ciências Jurídicas.

3.2.1 0 Centro Sócio-Econômico

0 Centro Sócio-Econômico tem vinculado a sua estrutura os Departamentos de
Ciências da Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Serviço
Social, no qual correspondem respectivamente pela direção dos Cursos de

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Serviço Social.
Esta contida no Centro

Sócio-Econômico

uma estrutura composta por

laboratórios de informática de apoio a graduação, auditório, departamentos dos
cursos da graduação e núcleos de pesquisa.
No que se refere a problemática contida neste trabalho, sera abordada no

âmbito dos Centros, se a estrutura comportada nestas Unidades de Ensino, estão

adequadas as necessidades dos seus acadêmicos e quais as melhorias que podem
ser efetuadas, a fim de melhorar a sua estrutura.
Cabe ressaltar que como objeto de pesquisa neste trabalho, no contexto do
Centro Sócio-Econômico, serão abordados os egressos dos cursos de Ciências
Contábeis e Serviço Social.

3.2.1.1 0 Curso de Ciências Contábeis

0 curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina, foi

reconhecido pelo Decreto Federal 75.590, de 10/04/1975, publicado no Diário Oficial
da União de 11/04/1975. 0 Curso tem como objetivo fornecer, segundo o curriculo
1994/1 (Anexo A):
0 grau de Bacharel em Ciências Contábeis, que habilita ao exercício de
Contador, visa promover a formação do individuo como profissional no
campo gerencial privado e público, e complementar sua socialização como
cidadão brasileiro comprometido com o desenvolvimento econômico e
social, no mundo moderno.

Diante do objetivo do curso é possível verificar que a graduação em Ciências
Contábeis busca formar profissionais aptos para as exigências do mercado de

trabalho, comprometidos com as necessidades da sociedade, bem como no
desenvolvimento econômico e da ciência contábil, no mundo globalizado.
0 curso de Ciências Contábeis, regulado pelo currículo 1994/1, é composto de

uma carga horária 3.384 horas, distribuídas em 8 semestres no período diurno e de
10 semestres no período noturno, tendo a possibilidade de cursar no período diurno
e noturno até 14 semestres. Para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências
Contábeis o graduando terá que elaborar um trabalho de Conclusão de Curso, bem

como deverá cursar 162 horas aulas de disciplinas optativas. No primeiro semestre
de 2006, foi implementado um novo currículo (Anexo B), visando a reformulação do
quadro de disciplinas.

3.2.1.20 Curso de Serviço Social

0 Curso de Serviço Social da UFSC, é resultante dos esforços iniciais das
Entidades de Bem-Estar Social de Santa Catarina ao se congregaram para instituir a
Fundação Vidal Ramos.
A Fundação Vidal Ramos, tinha como objetivo organizar e manter um
estabelecimento de ensino para a formação de assistentes sociais.
Posteriormente, segundo sitio eletrônico da Universidade Federal de Santa
Catarina:
Ao ser instituída, a FVR fi rmou convênio com a Sociedade Feminina de
Instrução e Caridade, sediada em Campinas, São Paulo, de onde enviou
duas missionárias de Jesus Crucificado para organizarem e dirigirem a
Faculdade de Serviço Social (FSS) de Santa Catarina. A autorização para o
funcionamento do curso foi concedida pelo Decreto n° 45.063 de 19 de
dezembro de 1958, data do inicio de suas atividades.

Com a criação da UFSC, a Faculdade de Serviço Social passou a fazer parte
desta instituição. Sendo o curso reconhecido pelo MEC em 27 de junho de 1961,
conforme Decreto n°50.868 do Diário Oficial da União de 29 de junho de 1961.
0 Curso de Serviço Social da UFSC, possui como objetivo descrito no curriculo
do curso 1991/1 (Anexo C):
0 curso de Serviço Social tem como objetivo a formação profissional do
assistente social mediante o domínio de conhecimentos especí fi cos. este
pro fi ssional atua na formulação e execução de políticas e programas sociais
nas areas da saúde, educação. trabalho, justiça. previdência e assistência
(criança, adolescente, idoso , família, etc), e outras. Desenvolve sua ação
junto a órgãos públicos e privados, entidades sócio-assistenciais. ONGs e
processos de organização popular.

0 profissional que se forma em Serviço Social, é intitulado de Assistente Social
Para a conclusão do curso de Serviço Social da UFSC, conforme o currículo 1991/1,
é necessário cumprir uma carga horária de no minimo 6 semestres e no máximo 12
semestres, totalizando uma carga horária 3.726 horas. 0 concluinte do curso deve
também cursar 162 horas aulas, de disciplinas optativas e realizar um Trabalho de
Conclusão de Curso.

3.2.2 0 Centro de Ciências Jurídicas

0 Centro de Ciências Jurídicas ocupa atualmente Bloco E do Conjunto
Arquitetônico do Centro Sócio Econômico, este espaço físico passou a ser ocupado
a partir de 1996, mas somente em 1997 que o novo prédio do Centro de Ciências
Jurídicas foi inaugurado oficialmente. Nele estão inseridos o Laboratório de
Informática Jurídica, o

Programa Especial de Treinamento, bem como as

dependências administrativas e educacionais.
0 curso ministrado no Centro de Ciências Jurídicas é o de Direito, que já
pertenceu e ocupou o mesmo espaço físico do Centro Sócio-Econômico antes da
alteração do estatuto da universidade, conforme sitio eletrônico da UFSC:
Em 23 de abril de 1986, com a assinatura da Portaria n° 261, pelo Ministro
da Educação e Cultura foi aprovada alteração no Estatuto da Universidade
acrescentando ao artigo 6° o item XI, criando o Centro de Ciências
Jurídicas, pelo desmembramento do Curso de Direito (Graduação e Pós
Graduação) do Centro Sócio Econômico.

Através do desmembramento do Curso de Direito do Centro Sócio-Econômico e
a criação do Centro de Ciências Jurídicas, os dois centros passaram a ocupar as
mesmas dependências físicas do CSE. Segundo sitio eletrônico da UFSC somente
após a construção da atual instalação do CCJ que o Curso de Direito passou a
possuir autonomia patrimonial. Conforme segue:
A construção do Bloco "E" do conjunto arquitetônico do Centro SócioEconômico permitiu através de protocolo firmado entre os dois Centros,
decorrente de conversações mantidas por comissões especialmente
constituídas, a destinação da obra nova ao Centro de Ciências Juridicas. As
novas instalações, totalizando aproximadamente 2.200 metros quadrados.
abrigam as salas de aulas destinadas à graduação e pós-graduação, o
Laboratório de Informática Jurídica (1° e 2° pisos), os serviços
administrativos da Direção, dos Cursos de Pós Graduação e de Graduação.
dos Departamentos de Ensino e salas para Professores.

No entanto, não foram abrigadas no novo prédio as dependências do Escritório
Modelo de Assistência Jurídica e o Fórum da Universidade. Somente após
celebração do convênio juntamente com a Reitoria da Universidade Federal de
Santa Catarina e o Tribunal de Justiça do Estado, que ocorreu a celebração do
convênio para a Construção do Fórum para o Norte da Ilha, dentro do espaço físico
da Universidade.
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3.2.2.1 0 Curso de Direito

0 Curso de Direito da UFSC, tem como origem na antiga Faculdade de Direito.
que após a criação da UFSC, passou a integrar esta instituição. 0 curso foi
reconhecido pelo Decreto Federal 20.334, de 07/01/1946, sendo publicado no Diário
Oficial da União de 01/02/1946.
0 Curso de Direito tem como objetivo em seu currículo 1992/1 (Anexo D).
"Formar profissionais quali fi cados para exercerem as atividades atinentes aos
diversos operadores do Direito (Advogados. Juizes, Promotores, Procuradores, etc.),
com visão critica e consciência sócio-política'.
0 profi ssional que se forma no Curso de Direito, recebe a titulação de Bacharel
em Direito. Para obter esta titulação é necessário que o egresso tenha cursado um
período mínimo de 10 semestres e no máximo 16 semestres, com um total de carga
horária obrigatória de 3.960 horas, bem como cursar 444 h/a de disciplinas optativas
e elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso.
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4 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS DADOS

Neste capitulo é abordado o resultado da pesquisa realizada com os egressos
do período de 1999/1, dos Cursos de Direito, Ciências Contábeis e Serviço Social da
Universidade Federal de Santa Catarina.
Os dados referentes aos egressos deste período foram fornecidos pela
Secretaria dos Cursos do Centro Sócio-Econômico. A amostra obtida por meio da
Secretaria dos Cursos, é composta por 161 egressos, sendo 43 egressos do curso
de Direito noturno e 38 egressos do curso de Direito Diurno, totalizando 81 alunos
formados em Direito no período de 1999/1. A amostra dos egressos do curso de
Ciências Contábeis, é composta por 52 egressos, dos quais, 31 graduados no
período diurno e 22 graduados no período noturno. Para o curso de Serviço Social, a
amostra fornecida consiste em 22 egressos.
Após a obtenção dos cadastros destes egressos, foi aplicado um questionário
de pesquisa composto por questões abertas e fechadas (apêndice B). Na realização
do contato com os respectivos egressos, que se deu por meio de ligações
telefônicas, e-mail e Internet, constatou-se que a referida amostra continha um aluno
formado, que ingressou na universidade no ano de 1974

e se formou em

Administração em 1979. Este erro na amostragem foi identificado através da analise
da relação dos egressos em outros três formados componentes da listagem de
alunos graduados em Ciências Contábeis do período diurno, ingressos estes nos
anos de 1974 e 1975, reduzindo, desta forma, a população da amostra em 4
egressos. totalizando uma amostra final de 157 egressos.
Da população de alunos formados da amostra final de egressos, foi obtido 39
respostas ao questionário de pesquisa, representando em percentual, uma amostra
de 25%.
Neste capitulo também serão identi ficadas as vantagens e desvantagens do
Centro Sócio-Econômico e do Centro de Ciências Jurídicas, bem como, sera
efetuada uma proposta de modelagem dos cursos.

Si

4.1 0 PERFIL DOS EGRESSOS

Com a conclusão da coleta dos dados dos egressos, ocorreu a organização das
informações, para posterior análise e interpretação dos dados referentes aos alunos

formados, que fazem parte do objeto de pesquisa tratado neste trabalho. Neste item
serão tratados e analisados aspectos básicos de identificação dos graduados,

elementos que antecederam a graduação, a vida acadêmica e pro fi ssional dos
egressos no período de graduação e após a conclusão do curso superior.
4.1.1 Elementos básicos de identificação

Os elementos básicos de identificação consistem na base para a identificação
da população representada na pesquisa. Neste item, serão identificados fatores
como a data do inicio do curso, turno de graduação, gênero dos graduados, idade
dos egressos, nacionalidade, naturalidade, local de residência atual e estado civil
atual.
4.1.1.1 Data do inicio do curso e turno da graduação

A questão procurou identificar a data de inicio do curso e turno da graduação
dos egressos que responderam ao questionário de pesquisa.
Tabela 4 - Data do inicio do curso dos egressos.
Cursos
Data do inicio
do curso

Ciências
Contábeis

Serviço
Social

Direito

N° de

N° de

Total

N° de

N° de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

1992/2
1993/1
1993/2
1994/1
1994/2
1995/1
1995 12
1996/1

2
1
3
2
4
3
1
0

0
0
1
2
9

0,00%
0,00%
6,25%
12,50%
56,25%
12,50%
12,50%
0,00%

0
0
0
1
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
14,29%
0,00%
0,00%
71,43%
14,29%

2
1
4
5
13
5

5,13%
2,56%
10,26%
12,82%
33,33%
12,82%
20,51%
2,56%

Total

16

12,50%
6,25%
18,75%
12,50%
25,00%
18,75%
6,25%
0,00%
100%

100%

39

2
2
0

5
1

100%
7
Fonte: dados da pesquisa.
16

8
1

100%
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Pode-se verificar que apesar do mesmo período de formação. existem
diferenciações no momento do ingresso na graduação concluída. Da amostra
coletada dos egressos do período de 1999/1, constata-se que o maior número de
ingressos foi no período de 1994/1, respondendo por 33,33% da amostra. Sendo
acompanhado pelos ingressos do período de 1995/2, que respondem por 20,51% da
amostra.
No curso de Ciências Contábeis, prevaleceram os ingressos do período de
1994/2, com representação de 25% da amostra. Seguido pelos anos de 1995/1 e
1993/2, cada qual com 18,75%; 1992/2 e 1994/1, cada qual 12,50% da amostra e;
1993/1 e 1995/2, cada qual com 6,25% da amostra.
No curso de Direito, a maioria dos egressos em 1999/1, ingressaram na
universidade no período de 1994/2, que representa 56,25% da amostra, sendo
seguidos pelos anos de 1994/1, 1995/1, 1995/2, cada qual com 12.50%.
acompanhado em menor número, pelo ano de 1993/2, com 6,25% da amostra.
A graduação de Serviço Social é marcada pelo número reduzido de egressos. o
que gerou uma maior aglutinação dos dados entre os anos de ingresso. Compostos
em 3 períodos de ingresso na universidade, os dados sobre a questão referente
data de ingresso na universidade sobre

o curso de Serviço Social, estão

demonstradas a seguir: 1995/2, equivale a 71,43% da amostra, seguida pelos
períodos de 1994/1 e 1996/1, cada qual com 14,29%.
No curso de Ciências Contábeis ocorre uma diferenciação entre o número de
semestres a serem cursados, no qual corresponde a 8 semestres no período diurno
e de 10 semestres no período noturno, gerando uma disparidade no momento de
ingresso e conclusão do curso entre os dois períodos. Nota-se que o curso de Direito
e o curso de Serviço Social obtiveram maior concentração de alunos no momento de
ingresso no curso.
A diferenciação entre os turnos dos egressos que compõem a amostra, deve
ser demonstrada, a fi m de verificarem as quantidades de egressos que realizaram as
suas respectivas graduações, entre os diferentes períodos, noturno e diurno Esta
diferenciação entre os turnos auxilia na delimitação mais acentuado da amostra,
para possibilitar possíveis interações entre os demais questionamentos aplicados.

O Turno de graduação dos egressos que compõem a amostra, pode ser
verifi cado na Tabela 5. Nesta Tabela, pode ser identificado, que no curso de
Ciências Contábeis a maioria dos egressos cursaram a graduação no período
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noturno, representando 62,50% da amostra. No curso de direito, a maior amostra de
egressos que responderam o questionário, estudava no período noturno, com um
total de 56,25%. Já no curso de Serviço Social, a amostra representa que 100% dos
alunos realizaram o curso no período diurno, pois o mesmo era somente ministrado

neste período.
Tabela 5 — Turno da graduação.
Cursos
Turno da
graduagáo

Ciências
Contábeis
N° de

Diurno
Noturno
Total

Serviço
Social

Direito
N° de

Total
N° de

N° de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

6
10

37,50%
62,50%

7
9

7
0

100%

100,00%
0,00%
100%

20
19

16

43,75%
56,25%
100%

51,28%
48,72%
100%

16

7

39

Fonte: dados da pesquisa.

4.1.1.2 Sexo dos graduados

Esta questão procurou identificar o sexo dos egressos, que responderam o
questionário de pesquisa.

Tabela 6 — Sexo dos graduados.
Cursos
Sexo dos
graduados

Ciências
Contábeis
N° de

Masculino

Feminino
Total

Serviço
Social

Direito
N° de

Total
N° de

Na de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

10
6
16

62,50%
37,50%
100%

10

6

62,50%
37,50%

0
7

16

100%

7

%

Respostas

%

0,00%
100,00%
100%

20

19

51,28%
48,72%

39

100%

Fonte: dados da pesquisa.

É possível verificar, através da amostra que no curso de Ciências Contábeis
62,50% dos egressos são do sexo masculino, enquanto uma menor relação de

graduados correspondem ao sexo feminino, totalizando 37,50% dos egressos desta
graduação. No curso de Direito, a amostra que compõe o sexo masculino possui
62,50%, enquanto o feminino possui 37,50%. Já no curso de Serviço Social, todos
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os egressos que responderam o questionário são do sexo feminino, totalizando
100%.
Considerando todas as respostas obtidas, 51,28% dos egressos são do sexo
masculino e 48,72% são do sexo feminino. Esse percentual é obtido pela união das
respostas dos três cursos, onde ocorre quase uma equiparação do número de
respostas do sexo masculino e feminino, resultado este derivado da interferência do
curso de Serviço Social que não apresenta homens em sua amostra.

4.1.1.3 Idade dos egressos

Esta questão procura identificar a idade atual dos egressos dos cursos de
Direito, Ciências Contábeis e Serviço Social do período de 1999/1.
Cabe ressaltar, que a pesquisa com os egressos foi realizado no segundo
semestre do ano de 2006, desta forma as idades dos egressos, aqui demonstradas
são relacionadas a este período.

Tabela 7 - Idade dos egressos.
Cursos

29

Idade atual
dos
egressos
lem anos)

Ciências
Contábeis
N° de

Serviço
Social

Direito
N° de

Total

N° de

N° de

%

Respostas

0

0,00%

0

0,00%

0
2
2
1
2
0
1
3

0,00%
12,50%
12,50%
6,25%
12,50%
0,00%
6,25%
18,75%
6,25%
0,00%
6,25%
12,50%
6,25%
0,00%
0,00%

1
2
1
2

6,25%
12,50%
6,25%
12,50%
6,25%
0,00%
18,75%
18,75%

0
0
0
1
0
0

0

0,00%

0

0,00%

1

0
1
0
1
0

0,00%
6,25%
0,00%
6,25%
0,00%
6,25%

1
0
0
0
0
0

14,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

1
2
2

Respostas

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
46
50
51

0
1
2
1
0
0

Total

16

1

1
0

3
3

%

Respostas

%

Respostas

%

1
1

14,29%
14,29%
42,86%
0,00%
0,00%
0,00%
14,29%
0,00%
0,00%

1
2

2,56%
5,13%
17,95%
7,69%
7,69%
7,69%
2,56%
10,26%
15,38%
2,56%
2,56%
5,13%
5,13%

3

1
100%
16
100%
7
Fonte: dados da pesquisa.

7
3
3
3
1
4
6

2
0

1
39

0,00%
2,56%
100%
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Com a obtenção dos dados dos egressos referentes a sua idade atual. é
possível fazer uma relação para obter a sua idade no período de formação, por meio
da subtração dos anos que decorreram após a sua formatura e, também é possível
relacionar a idade atual com o período de ingresso para obter idades estimadas dos
alunos nesse período.
No curso de Ciências Contábeis ocorreu uma predominância dos alunos corn
37 anos, que corresponde na amostra 18,75%. Outros, porem. possuem 31, 32, 34,
42 anos, cada qual corresponde 12.50% da amostra. Em número menor, existem

egressos com 33, 36, 38, 40, 46 anos, correspondendo respectivamente para cada
idade uma incidência de 6,25%.
Para o curso de Direito, ocorreu uma predominância dos alunos corn 36 e 37
anos, cada qual com 18,75% de incidência na amostra. Outros, porém, possuem 31
e 33 anos, correspondendo na amostra para cada idade mencionada 12,50%. Em
número manor, existem egressos com 30, 32, 34, 40, 46 e 51 anos, cada idade

representando 6,25%.
No curso de Serviço Social, a idade que surgiu com maior freqüência foi 31
anos, no qual representou na amostra do curso 42,86%, sendo acompanhadas em
menores números por egressos com idade de 29, 30, 35 e 39, cada qual representa
14,29% da amostra dos egressos deste curso.

4.1.1.4 Nacionalidade, naturalidade e local de residência atual

As questões relativas à nacionalidade, naturalidade e local de residência atual
dos egressos que participaram da pesquisa, procuram demonstrar a origem do local
de demanda dos alunos graduados nos cursos de Ciências Contábeis, Direito e
Serviço Social da UFSC, do período pesquisado, bem como o local de residência
escolhido pelos egressos após anos de conclusão do curso.
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Tabela 8 - Naturalidade dos egressos.
Cursos
Naturalidade
dos
egressos

Ciências
Contábeis
N°

de

Respostas

Oeste Catarinense
Vale do ltajai
Planalto Serrano
Norte Catarinense
Sul Catarinense
Grande
Florianópolis
Paraná
Rio Grande do Sul
São Paulo
Total

N° de

Total
N° de

IV de

Respostas

%

Respostas

Vo

Respostas

%

3

18,75%

2

28,57%

5

12,82%

0,00%
0,00%

o
1

0,00%
14,29%

o

0,00%

o
o

0,00%
2,56%

o
o

0,00%

1
1
1

%

o

0,00%

o

0,00%

o
o
o

Serviço
Social

Direito

1

6,25%

1

6,25%

81,25%
12,50%

6

37,50%
18,75%

3

42,86%

22

1

14,29%

0
1

13,00%

6,25%

0 00%

6,25%

o
o

56,41%
15,38%
2,56%

0,00%

2

5,13%

16

100%

1
1
16

6
1

100%

7

100%

39

100%

13
2

6,25%

3

0,00%

2,56%

0,00%
0,00%

,

2,56%

Fonte: dados da pesquisa.

Pode-se verificar que a maioria dos egressos dos cursos de Direito, Serviço
Social e Ciências Contábeis, são naturais da região da Grande Florianópolis,
totalizando 56,38% da amostra.
No curso de Ciências Contábeis, 81% dos egressos são naturais da Grande
Florianópolis, 12% naturais do Estado do Paraná e outros 6,25% naturais do Estado
de São Paulo.
No curso de Direito, a maioria dos egressos são naturais da Grande
Florianópolis, no qual representa na amostra 37,50%. 0 curso de Direito, também
possui egressos naturais do Oeste Catarinense e Paraná, cada qual com 18,75% de
representação. Em menores números, existem egressos naturais do Norte
Catarinense, Sul Catarinense, Rio Grande do Sul e São Paulo, cada qual com 6,25%
de incidência na amostra.
Para o curso de Serviço Social, foram identificados egressos naturais da região
da Grande Florianópolis, no qual totaliza 42,86%. Foram também identificados
egressos oriundos do Oeste Catarinense, representando 28,57% e egressos
provenientes do Planalto Serrano e do Estado do Paraná, cada qual com 14,29% de
representação no curso de Serviço Social.
Com base nas referências do local de origem dos graduados, como também,
com base no questionário de pesquisa constata-se que todos os egressos são
brasileiros, provenientes das regiões e estados citados anteriormente.
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Após a conclusão do curso superior, alguns egressos retornam a sua cidade ou
local de origem, recebem propostas de empregos, permanecem na cidade da
graduação realizada, mudam-se em busca de novas oportunidades de emprego, de
modo geral determinados egressos realizam um êxodo para as mais diferentes
regiões, por diferentes motivos.
Na Tabela 9, serão mostrados os locais em que os egressos residem
atualmente.

Tabela 9 - Local de residência atual dos egressos.
Cursos
Local de
residência
atual dos
egressos
Oeste Catarinense
Vale do Itajai
Planalto Serrano
Norte Catarinense
Sul Catarinense
Grande
Florianópolis

Paraná

Rio Grande do Sul
São Paulo
Total

Ciências
Contábeis
N° de

Serviço
Social

Direito

Total
N° de

N° de

NI° de

%

%

Respostas

%

Respostas

0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1
0
0
0
0

6,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1

14,29%

2

5,13%

0
0
1
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

14,29%

1

2,56%

0,00%

0

0,00%

16
0
0
0

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

10
3
1
1

62,50%

5

71,43%

79,49%

18,75%

0

0,00%

6,25%

0

0,00%

6,25%
100%

0

0,00%
100%

31
3
1
1
39

Respostas

16

%

Respostas

16

7

7,69%
2,56%
2,56%

100%

Fonte: dados da pesquisa.

Verifica-se que 79,49% dos egressos dos Cursos de Serviço Social, Ciências
Contábeis

e

Direito, formados em 1999/1, residem na região da Grande

Florianópolis. Em número menor, existem egressos que residem no Oeste
Catarinense, totalizando 5,13%. No estado do Paraná existem 7,69% dos egressos
destes cursos, residindo atualmente. Outros, porém, em menor número estão
habitando a região Norte Catarinense, o que equivale 2,56%, bem como estão
residindo nos estados do Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo, cada qual
representa na amostra 2,56%.
No curso de Ciências Contábeis, 100% de seus egressos estão residindo na
região da Grande Florianópolis.
Dos egressos do curso de Direito, 62,50% estão residindo na região da Grande
Florianópolis, 18,75% estabeleceram domicilio no estado do Paraná, e um menor

6 -)

número de egressos estão residindo no Oeste Catarinense, no estado do Rio
Grande do Sul e no estado de São Paulo, cada qual representa na amostra 6,25%.
Dos graduados em Serviço Social, 79,49% dos egressos residem na região da
Grande Florianópolis, 7,69% no estado do Paraná, 5,13% no Oeste Catarinense,
2,56% no Norte Catarinense, 2,56% no estado do Rio Grande do Sul e 2,56% no
estado de São Paulo.
Constata-se na amostra de egressos, que a maioria permaneceu na região
onde concluiu a graduação.

4.1.1.5 Estado civil atual dos egressos

Esta questão procura identificar, o estado civil dos egressos que responderam o
questionário.

Tabela 10 - Estado civil atual dos egressos.
Cursos
Estado civil
atual dos
egressos

Ciências
Contábeis
N° de
Respostas

Solteiro
Casado
Viúvo
Divorciado
Separado
Outros
Total

8
7
0
0
1
0

16

Serviço
Social

Direito
N° de

%

Respostas

%

Respostas

50,00%

8

50,00%

43,75%
0,00%
0,00%
6,25%
0,00%

3

18,75%
6,25%

3
3

1

Total

N° de

0
0
0

3
18,75%
0
0,00%
1
1
6,25%
100%
16
100%
7
Fonte: dados da pesquisa.

N° de

/0

0

42,86%

42,86%
0,00%
0,00%
0,00%
14,29%
100%

Respostas

19
13
1

3
1
2
39

ki

O

48,72%

33,33%
2,56%
7,69%
2,56%
5,13%
100%

Constata-se que no curso de Ciências Contábeis, 50% dos egressos estão
atualmente solteiros, 43,75% estão casados e 9,25% encontram-se separados.
No curso de Direito, 50% dos graduados que compõem a amostra são solteiros,
18,75% são casados, 18,75% divorciados, 6,25% são viúvos e 6,25% escolheram a
opção "Outros".
No curso de Serviço Social 48,72% dos graduados são solteiros, 33,33% são
casados, 7,69% são divorciados, 5,13% escolheram a opção "Outros", de fi nindo
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como situação atual "União estável". Outros egressos, assinalaram as opções viúvo
e separado, cada qual com 2,56%.

4.1.2 Elementos que antecederam a graduação

Os elementos que antecederam a graduação, são compostos por informações
referentes ao local e formação ao nível de 2° grau dos graduados, meios que foram
utilizados para ingresso no curso, motivos que levaram os egressos a optar por este
curso, qual a atividade profissional exercida antes de ingressar na graduação, bem
como os fatores que levaram o estudante a ingressar na Universidade Federal de
Santa Catarina.

4.1.2.1 Local e formação ao nível de 2° grau
Esta questão procura identificar qual a formação ao nível de 2° grau dos
egressos, bem como verificar se a formação deu-se em escola pública, particular ou
em ambas.

Tabela 11 — Local de formação do 2° grau.
Cursos
Local de
formação do
2° grau
Escola pública
Escola particular
Ambas
Total

Ciências
Contábeis

Serviço
Social

Direito

N° de

N° de

Total
N° de

N° de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

yo

12
0
4

75,00%
0,00%
25,00%

4
11
1

25,00%
68, 75%
6,25%

4
0
3

57,14%
0,00%
42,86%

16

100%

16

100%

7

100%

Respostas

20
11
8
39

ok

51,28%
28,21%
20,51%

100%

Fonte: dados da pesquisa.

Constata-se que no curso de Ciências Contábeis, 75% dos egressos cursaram
o 2° grau em escolas públicas e 25% dos egressos cursaram em ambas instituições
de ensino.
No curso de Direito, 25% dos egressos realizaram o 2° grau em escolas

públicas, 68,75% em escolas particulares e 6,25% em ambas instituições.
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Na graduação de Serviço Social, a amostra dos alunos que realizaram o 2°
grau em instituições públicas representou 51,28%, dos alunos que cursaram em
escolas particulares representou 28,21%, e em ambas instituições correspondeu a
20,51%.
Nota-se que nos cursos de Ciências Contábeis e Serviço Social a maioria dos
egressos sairam de instituições públicas de ensino. Já no curso de Direito, a maioria
dos egressos realizaram o 2° em escolas particulares.
Quanto à formação em relação ao 2° grau, pode se dar em instituições de
ensino técnico, escolas normais, cursos supletivos, bem como em outros
estabelecimentos de ensino. Na tabela a seguir, serão apresentados dados
referentes à formação dos egressos ao nível de 2° grau.
Tabela 12 — Formação ao nível de 2° grau.
Cursos
Formação
ao
nível de
2° grau
Técnico
Normal (cientifico)
Supletivo
Outros
Total

Ciências
Contábeis

Serviço
Social

Direito

N° de

N° de

Total

N° de

N° de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

Vo

Respostas

%

6
9

37,50%
56,25%
6,25%

1

1

14

5

1

6,25%
67,50%
6,25%

1

14,29%
71,43%
14,29%

20,51%
71,79%
7,69%

0,00%
100%

0
16

0,00%
100%

0
7

0,00%
100%

8
28
3
0
39

1
0
16

0,00%
100%

Fonte: dados da pesquisa.

Nota-se que no curso de Ciências Contábeis, apresenta uma parcela
expressiva em relação aos egressos de outros cursos, cuja formação em 2° deu-se
em instituição de ensino técnico. Na amostra do curso de contabilidade, 37,50% dos
egressos concluíram o 2° grau em instituições de ensino técnico, 56,25% em escolas
normais, 6,25% em supletivos. Para os egressos que responderam que realizaram o
2° grau em instituições de ensino técnico, foi informado pelos mesmos que
obtiveram o curso técnico em "Contabilidade" e "Eletrônica".
No curso de Direito, 87,50% dos egressos concluíram o 2° grau em escolas
normais, 6,25% concluíram em instituições de ensino técnico e 6,25% em cursos
supletivos.
No curso de Serviço Social, obteve uma amostra de 71,79% dos egressos que
concluíram o 2° grau em escolas normais, 20,51% em instituições de ensino técnico
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e 7,69% da amostra do curso de Serviço Social concluíram o 2° grau em cursos
supletivos. Para os egressos que realizaram o curso técnico, foi informado que o
respectivo curso era de "Assistente administrativo".

4.1.2.2 Meio de ingresso no curso

Esta questão procura identificar a forma que o aluno ingressou na respectiva
graduação concluída na UFSC.

Tabela 13 — Meio de ingresso no curso.
Meio de
ingresso
no
curso
Vestibular (UFSC)
Transferência
externa

Retorno
Transferência
interna

Outros
Total

Cursos
Ciências
Contábeis
N° de

Serviço
Social

Direito
N° de

Total

N° de

N° de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

V°

Respostas

%

16

100,00%

16

100,00%

6

85,71%

38

97,44%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%
100%

0
0

0,00%
0,00%

1
0

14,29%

1

2,56%

0,00%

0

0,00%

16

100%

7

100%

39

100%

16

Fonte: dados da pesquisa.

Constata-se que no curso de Ciências Contábeis 100% da amostra ingressou
na UFSC por meio do concurso vestibular. No curso de Direito, a amostra também
apresentou uma plenitude de 100% dos egressos, que ingressaram na universidade
através do concurso vestibular. No curso de Serviço Social, constatou que 97,44%
dos formados ingressaram por meio de vestibular e 2,56% da amostra ingressou no
curso através de transferência interna.

4.1.2.3 Motivo de ter optado este curso de graduação

Esta questão procura identificar qual o motivo do egresso ter optado por este
curso de graduação.
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Tabela 14
Motivos de
ter optado por
este curso de
graduação

—

Motivos de ter optado este curso de graduação.
Cursos
Ciências
Contábeis
te de

Serviço
Social

Direito
hr de

Total
N' de

IV de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

Mercado de trabalho

12

35,29%

15

51,72%

0

cyo
0,00%

Respostas

%

27

38,03%

Interferência da família

4

11,76%

7

9,86%

17,65%

6,90%
31,03%

12,50%

6

2
9

1

Vocação profissional
Baixo indice de
candidatos

4

50,00%

19

26,76%

2

5,88%

0

0,00%

3

37,50%

Trabalhava na area

5

14,71%

1

3,45%

0

0,00%

5
6

8,45%

Para possuir diploma
Outros

4

11,76%

0

0,00%

0

0,00%

4

5,63%

1

2,94%

2

6,90%

0

0,00%

3

4,23%

34

100%

29

100%

8

100%

71

100%

Total

7,04%

Fonte: dados da pesquisa.

No curso de Ciências Contábeis, houve uma predominância de respostas no
item "Mercado de trabalho", representando na amostra 35,29%. A "Vocação
profissional" correspondeu a 17,65%, a resposta "Trabalhava na área" representou
14,71%. As respostas "Interferência da família" e "Para possuir diploma", cada qual
correspondeu a 11,76%. Na resposta "Outros", a amostra representa 2,94%, sendo
citado o motivo do ingresso na graduação o "Gosto pela matemática".

O curso de Direito possui como principal escolha, a opção "Mercado de
trabalho" corn 51,72% das escolhas, seguida da "Vocação profissional" com 31,03%,
acompanhada pelas opções "Interferência da família" e "Outros", cada qual com
6,90% da amostra. A opção com o menor número de escolhas foi à alternativa
"Trabalhava na área" com representação na amostra de 3,45%. Para a opção
"Outros" foi citado como motivo para o ingresso na graduação o "Diletantismo".
No curso de Serviço Social, a opção de maior escolha pelos graduados foi a
"Vocação pro fi ssional" que representa na amostra 50% das escolhas, seguida da
opção "Baixo índice de candidatos" com 37,50%. A opção com menor número de
escolhas foi à alternativa "Interferência pela família" com 12,50%. Dentro das
repostas obtidas do curso de Serviço Social, teve como citação de um egresso: "Foi
minha segunda opção e com o tempo desisti de fazer vestibular para a primeira, que
era psicologia. Atualmente não faria psicologia".
Pode-se veri fi car, com base nas respostas dos egressos que houve uma
disparidade entre as respostas dos diferentes cursos, Principalmente, na opção com
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o numero maior de escolhas. No curso de Direito, a opção com predominância das
o curso de Ciências

respostas foi o "Mercado de trabalho", juntamente com

Contábeis. No curso de Serviço Social, a opção com o número maior de escolhas foi
'Vocação profissional".

4.1.2.4 Exercício de atividade profissional antes de ingressar na graduação

A questão procurou identificar se os egressos exerciam atividade profissional
antes de ingressar na graduação, caso realiza-se atividade pro fi ssional, informa-se
qual a area que atuava neste período.

Tabela 15— Exercício de atividade profissional antes de ingressar no curso superior
Exercicio de
atividade
profissional
antes da
graduação
Sim
Não

Total

Cursos
Ciências
Contábeis
NJ de

Serviço

Direito

Social
N°

NJ° de

Total
NI° de

de

Respostas

%

Respostas

10

%
62,50%

%

10

62,50%

3

42,86%

6

37,50%

6

37,50%

4

57,14%

23
16

100%
100%
7
16
Fonte: dados da pesquisa.

100%

39

Respostas

16

Respostas

%
58,97%
41,03%

100%

Constata-se que no curso de Ciências Contábeis, 62,50% dos egressos
exerciam atividade remunerada antes do ingresso na graduação, outros 37.50% não
trabalhavam.
No curso de Direito, pode-se verificar que ocorre uma equiparação em relação
ao número de egressos que trabalhavam, como os que não trabalhavam antes de
ingressar na graduação na UFSC, com os egressos do curso de Ciências Contábeis.
0 curso de Direito apresenta 62,50% dos egressos que exerciam atividade
profissional antes do ingresso na graduação, outros 37,50% não trabalhavam.
No curso de Serviço Social, a amostra é representada por 42,86% de egressos
que exerciam atividades remuneradas antes do ingresso na graduação na UFSC.
sendo 54,14% não exerciam atividade profissional.
Os dados referentes aos egressos que realizavam atividades profissionais
antes do ingresso na UFSC, serão tratados na tabela a seguir,
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Tabela 16 — Area de atuação profissional antes do ingresso na graduação.
Area de atuação
profissional
antes do
ingresso na
graduação

Cursos
Ciências
Contábeis
N° de
Respostas

Funcionalismo
público
Empregado
Estagiário
Empresário
Profissional liberal
Outros
Total

1
9
0
0
1
0
11

Serviço
Social

Direito
N° de

Total

N° de

N° de

%

Respostas

%

Respostas

9,09%

4

40,00%

0

0,00%

81,82%

60,00%

2
0
0

66,67%

0,00%
0,00%

6
0
0

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

9,09%

0

0,00%

1

33,33%

0
3

0,00%
100%

0
0
2
0
24

0,00%
0,00%

0,00%
0
0,00%
100%
10
100%
Fonte: dados da pesquisa.

%

Respostas

%

5

20,83%

17

70,83%

8,33%

0,00%
100%

Verifica-se na Tabela 16, que seguindo como referência as três graduações,
possível identificar, que a grande parte dos egressos atuavam profissionalmente
antes do ingresso na graduação como "Empregados", totalizando 70,83% da
amostra.
No curso de Ciências Contábeis, a opção que predomina com 81,82% é a
atividade como "Empregado", seguida pelas opções "Funcionalismo público"

e

"Profissional liberal", cada qual com 9,09%.
No curso de Direito, 60% dos graduados exerciam atividades como
"Empregados". Os demais egressos, que equivalem a 40% da amostra, atuavam no
"Funcionalismo público".
Em relação aos egressos do curso de Serviço Social, 66,67% eram
"Empregados"

e 33,33%

da amostra exerciam atividade profissional como

"Profissional liberal".

4.1.2.5 Fatores que levaram os estudantes a ingressarem na UFSC

A questão procurou identificar os fatores que levaram os estudantes a
ingressarem na UFSC.
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Tabela 17 — Fatores que levaram os estudantes a ingressarem na UFSC.
Fatores que
levaram os
estudantes a
ingressarem na
UFSC
Ensino público e de

Cursos

Ciências
Contábeis

Serviço
Social

Direito

Na de

N° de

N° de

Total
N° de

Respostas

I%

Respostas

Respostas

%

37,14%

13

%
43,33%

Respostas

13

6

85,71%

32

44,44%

9

25,71%

4

13,33%

0

0,00%

13

18,06%

9
4
35

25,71%
11,43%
100%

9
4
30

30,00%
13,33%
100%

1

14,29%
0,00%
100%

19
8
72

26,39%
11,11%
100%

qualidade
A universidade tea
próxima a minha
residência

A UFSC é melhor
conceituada em
relação as outras
universidades
Outros

Total

7

Fonte: dados da pesquisa.

Constata-se que na graduação de Ciências Contábeis, o fator que determinou o
ingresso dos estudantes na UFSC, foi o "Ensino público e de qualidade", tendo como
percentual na amostra 37,14%. A opção "A universidade fica próximo a minha
residência" e a alternativa "A UFSC é melhor conceituada em relação as outras
universidades", cada qual recebeu um percentual de 25,71% na amostra, A opção
"Outros", representou 11,43%. Na Alternativa "Outros", os egressos relacionaram
outros fatores que o levaram a ingressarem na UFSC, tais como: "Curso com bom
conceito", "Não pagava mensalidade", "Tinha amigos estudando na UFSC", "Meu pai

é contador formado na UFSC".
Na graduação de Direito, as respostas ao questionário de pesquisa foram mais
expressivas na questão "Ensino público e de qualidade", representando 43,33%,
seguida pela questão "A UFSC é melhor conceituada em relação as outras
universidades", com 30,00% da amostra. Obtiveram também respostas no curso de
Direito as opções "A universidade fica próxima da minha residência" e "Outros", cada
qual com 12,33%. Como opção "Outro", foi citado pelo egresso que o curso de
Direito é "0 melhor curso da região".
No curso de Serviço Social, 85,71% dos egressos responderam a opção
"Ensino público e de qualidade", seguida da alternativa "A UFSC é melhor
conceituada em relação as outras universidades", com 14,29%.
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4.1.3 Vida acadêmica

Como vida acadêmica dos egressos, serão tratados aspectos relacionados
como o conhecimento por parte dos graduados no momento de ingresso na
universidade, sobre o objeto de estudo do curso, bem como a área de atuação
profissional da respectiva graduação. Também serão abordadas, questões
relacionadas com a participação em atividades acadêmicas durante a graduação,
realização de cursos de aperfeiçoamento profissional durante a graduação, exercício
de atividade remunerada ao longo do curso, quais as fontes de acesso as
informações utilizadas pelos graduados no período de formação. as suas
reprovações em disciplinas ao longo do curso, e, por final, a avaliação do egresso
em relação ao seu desempenho no curso.

4.1.3.1 Conhecimento do objeto de estudo do curso, bem como a area de atuação
profissional

A questão procurou identificar se o egresso possuía conhecimento do objeto de
estudo do curso, bem como area e atuação profissional da respectiva graduação.

Tabela 18- Conhecimento do objeto de estudo do curso, bem como a area de
atuação profissional
Conhecimento
do curso

e da area
de atuação
Tinha bom
conhecimento
Pouco
Muito pouco
Nenhum
Total

Cursos
Ciências
N° de

Servico

Direito

Contabeis

Social

N° de

Total
N° de

N° de

(IA

Respostas

ofio

Respostas

%

Respostas

8

50,00%

14

87,50%

5

8

50,00%

2

12,50%

2

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

100%

16

100%

7

100%

16

Respostas

%

71,43%

27

69.23%

28,57%

12

30,77%

0
0
39

0,00%
0,00%
100%

Fonte: dados da pesquisa.

Pode-se verificar que na contabilidade, 50,00% dos egressos tinham bom
conhecimento do objeto de estudo do curso, bem com a area de atuação
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profissional. A outra metade dos egressos tinham pouco conhecimento,

o

equivalente a 50,00%.
Nos egressos do curso e Direito, a distribuição da amostra deu-se da seguinte
forma: 87,50% dos egressos tinham bom conhecimento do objeto de estudo do
curso, bem como a area de atuação pro fissional; 12,50% dos graduados em direito
tinham pouco conhecimento da temática tratada.
No curso de Serviço Social também predominou as respostas na opção "Tinha
bom conhecimento", representando 71,43% da amostra. 0 restante das respostas
foram atribuidas para a opção "Pouco", o que representou 28,57% da amostra.
Contudo, é possível verificar que os egressos ao ingressarem na universidade
tinham bom conhecimento do objeto de estudo do curso, bem como a area de
atuação profissional da respectiva graduação conclu ida.
4.1.3.2 Participação em atividades acadêmicas durante a graduação

A questão tem como objetivo identi ficar o total de egressos que participaram de
atividades acadêmicas durante a graduação.

Tabela 19 - Participação em atividades acadêmicas durante a graduação

Cursos
Participação

Ciências

em
atividades
acadêmicas

Contábeis

Estagio
Congresso
Cientifico
Monitoria
Não participei de

atividades
acadêmicas
Outros
Total

N° de

Serviço

Direito

Social
N° de

Total

N° de

N° de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

4

22,22%

9

34,62%

7

43,75%

20

33,33%

2

11,11%

7

1

5,56%

0

26,92%
0,00%

4
4

25,00%
25,00%

13
5

21,67%
8,33%

6
5

33,33%
27,78%

5

19,23%

0
1

0,00%
6,25%

11
11

18,33%
18,33%

16

100%

60

100%

18

5
19,23%
100%
26
100%
Fonte: dados da pesquisa.

Constata-se que no curso de Ciências Contábeis, a maior parte dos egressos
responderam a opção "Não participei de atividades acadêmicas", representando na
amostra 33,33% das respostas. Em menor número foi respondido a opção "Outros"
com 27,78%, seguido pela alternativa "Estagio" com 22,22%" e acompanhado pela
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opção "Monitoria" com 5,56% de representação na amostra. Já a opção "Congresso
cienti fi co" obteve 11,11% da amostra. Na opção "Outros" os egressos do curso de
Ciências Contábeis informaram que realizaram as seguintes atividades acadêmicas
durante graduação: "Cursos", "Encontros", "Grupo de estudo", "Pesquisa" e três
egressos citaram "Palestras".
No curso de Direito as opções foram escolhidas com os seguintes percentuais:
34,62% dos egressos selecionaram a opção "Estágio", 26,92% selecionaram a
opção "Congresso cientifico"; 19,23% dos graduados selecionaram a opção "Não
participei de atividades acadêmicas"; os demais egressos escolherem a opção
"Outros" com 19,23% da amostra. Na opção "Outros" os alunos graduados
informaram as seguintes respostas: três alunos citaram "Palestras", um egresso
informou que participou de seminários e outro de ciclo de palestras.
No curso de Serviço Social, dentre as opções fornecidas, a que recebeu o
número maior de respostas foi a opção "Estágio" com 43,75% das respostas,
seguida pela opção "Congresso cientifico" e "Monitoria" ambos com 25,00% da
amostra. Em menor número foi selecionado pelos graduados a opção "Outros" com
6,25%. Na opção "Outros" os egressos citaram que realizaram as seguintes
atividades: "Bolsa de pesquisa", "Palestras" e "Debates".
Quanto ao estágio os alunos graduados informaram, como que o estágio
colaborou com suas vidas na esfera acadêmica e profissional.
As citações dos egressos de Ciências Contábeis em relação o estagio foram as
seguintes: "Ajudou financeiramente com as atividades da graduação, e me ajudou a
dar os primeiros passos na profissão", "Fixou os conhecimentos aprendidos em
aula", "0 estágio me incentivou na formação no curso", foi citado também no
questionário de pesquisa em relação ao estágio por um egresso que,
O estagio em primeiro momento não contribuiu muito para o meu
aprendizado, porque este estagio não era relacionado com o curso, depois
troquei de lugar onde eu era estagiária, para um escritõrio de contabilidade,
a partir de então comecei aplicar os conhecimentos obtidos na universidade.

No curso de Direito em relação ao estágio foram obtidas as seguintes
respostas: "Convívio com os pro fi ssionais da área", "Boa formação como advogado",
"0 estágio me mostrou na prática, o que era ensinado em sala de aula, bem como
ampliou os conhecimentos, tendo em vista que o estagiário realiza uma série de
funções além daquela para qual foi recrutado", "Aumento das relações com outros

advogados, crescimento pessoal e profissional e auxilio financeiro'', - Conhecer a
profissão" e também foi mencionado que "0 estagio propiciou a aplicação do
conhecimento adquirido na sala de aula, aos casos reais".
Para os graduados do curso de Serviço Social, o estágio colaborou com suas
vidas na esfera acadêmica e profissional da seguinte forma: "Foi a base. Nele
aprendi a gostar o que até então apenas aprendíamos e discutíamos em sala de
aula. A partir do estágio descobri que eu estava na pro fi ssão certa'', "Possibilitou
melhor clareza quanto ás diversas modalidades de atendimento possíveis, frente as
situações retratadas na vida dos usuários, possibilitou ainda, fazer as devidas
mediações entre teoria e pratica", "Contribuiu para que eu articulasse teoria e prática

e vivenciasse o dia-a-dia de um profissional de Serviço Social", "Ajudou-me a
conhecer a profissão e a realidade social do Brasil", "Comparativo entre a teoria e a
prática" e ainda foi citado,
Fiz estagio curricular no Presidio Masculino de Florianópolis e acredito que
contribuiu sobremaneira para o contato direto com as mais variadas
questões sociais e desafios que hoje vivencio como profissional. Na vida
acadêmica entendo que foi importante para complementar os assuntos que
eram discutidos em sala de aula e pelos autores da area. Durante um (2 a e
fase) ano fi z estagio contribuindo para o levantamento de dados para
uma pesquisa desenvolvida por duas Professoras do Departamento de
Serviço Social e foi importante para aguçar o interesse e visualizar a
necessidade da realizaça. o de pesquisa para o planejamento de ações.

Nota-se que o estágio empenha um importante papel, auxiliando o estudante a
conhecer a área no qual irá atuar depois de formado, bem como fornece o espaço
adequado para aplicar os conhecimentos obtidos na universidade.

4.1.3.3 Realização de cursos de aperfeiçoamento profissional durante a graduação

A questão procurou identificar o total de egressos que realizaram cursos de
aperfeiçoamento profissional durante a graduação.
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Tabela 20 — Realização de cursos de aperfeiçoamento profissional
Total de
egressos
que realizaram
aperfeiçoamento
profissional
na graduação
Sim
Não
Total

Cursos
Ciências

Contábeis
N° de

Serviço
Social

Direito
N° de

N° de

Total
N° de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

14
2
16

87,50%

9
7

56,25%

4

57,14%

12,50%
43,75%
3
100%
16
100%
7
Fonte: dados da pesquisa.

42,86%

Respostas

100%

27
12
39

69,23%
30,77%

100%

Constata-se que nos cursos de Direito, Serviço Social e Ciências Contábeis,
prevaleceu a opção "Sim", representando respectivamente na amostra de cada
curso 56,25%, 57,14% e 87,50%, Percentualmente, ocorreu um maior número de
egressos que realizaram algum tipo de aperfeiçoamento profissional no curso de
Ciências Contábeis. Referente aos alunos que responderam que não realizaram
cursos de aperfeiçoamento na graduação, no curso de Ciências Contábeis
representou 12,50% da amostra, no curso de Direito 43,75% e no curso de Serviço
Social 30,77%.
Para os alunos que responderam que realizaram cursos de aperfeiçoamento
durante a graduação, no curso de Ciências Contábeis foi citado que foi realizado o
curso de "Software contábil", "Calculadora HP12C" e curso de "Procedimentos
bancários", No curso de Direito foi citado que foi realizado o curso de "Auditoria
ambiental" e curso "Fora da área do curso". Na graduação de Serviço Social, foi
citado: "Alguns cursos oferecidos pela coordenadoria, seminários, congressos,
simpósios entre outros" , "Cursos voltados à questão da ética do assistente social e
cursos de capacitação para atendimento de vitimas de violência doméstica" e
"Desde a primeira fase até a conclusão eu participei do máximo possível de Fóruns,
Seminários, Congressos, etc, promovidos na UFSC pelos departamentos do CSE e
CFH e quando possível, em demais cidades do Estado".
4.1.3.4 Exercício de atividade remunerada ao longo da graduação

Esta questão tem como objetivo identificar se os egressos realizaram atividades
remuneradas ao longa da graduação na área do curso.
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Tabela 21 - Exercício de atividade remunerada ao longo da graduação
Exercício de

atividade
remunerada
ao longo da
graduação

Cursos
Ciências
N° de
Respostas

Serviço

Direito

Contábeis

Social

N° de

Total

N° de

N° de

%

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

50,00%
42,11%

Sim, na área do
curso
Sim, em outra área

5

33,33%

9

56,25%

5

71,43%

19

9

37,50%
6,25%

14,29%

16

1

6
1

1

Nâo

60,00%
6,67%

1

14,29%

Total

15

7

100%

3
38

100%
16
100%
Fonte: dados da pesquisa.

7,89%

100%

Pode-se verificar que no curso de Ciências Contábeis, 33,33% dos graduados
exerciam atividade remunerada ao longo da graduação na área do curso, 60,00%
exerciam atividade remunerada em area não relacionada com a graduação e 6,67%
não exercia atividade remunerada, sendo justificado pela citação "Apenas estudava".
No curso de Direito, constata-se que 56,25% dos egressos exerciam atividade
remunerada na area do curso ao longo da graduação, 37,50% exercia atividade
remunerada em outra area não relacionada com a graduação em curso neste
período e em menor porcentagem, equivalente a 6,25% de graduados que não
exerciam atividade remunerada no período de graduação, sendo justificado pela
citação "Dedicava meu tempo apenas para os estudos".
Para o curso de Serviço Social, a amostra corresponde a 71,43% dos egressos
que exerciam atividade remunerada ao longo da graduação na area do curso, para
os egressos que exerciam em outra área correspondem a 14,29% e para os
egressos que não exerciam atividade remunerada 14,29%. 0 egresso que
selecionou a opção correspondente a não exercer atividade remunerada ao longo da
graduação, justificou sua reposta deferindo a seguinte citação: "A única renda
proveniente de atividade que eu desenvolvi era dos estágios e da monitoria. Como
eu estava em Florianópolis para estudar e minha família podia custear os gastos
básicos eu não busquei trabalho".
Analisando os dados obtidos pela questão, verifica-se que os egressos no
momento da graduação já estavam direcionando suas atividades que geravam
benefícios financeiros para a área da respectiva graduação.
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4.1.3.5 Busca de conhecimento extra-sala e quais as fontes de acesso às
informações utilizadas pelos egressos durante a graduação

A questão tem como objetivo identificar quais as fontes de acesso As
informações utilizadas pelos egressos durante a graduação.

Tabela 22 - Fontes de acesso As informações
Cursos
Fontes

de acesso as
informações
Biblioteca
Internet
Professores
Pro fi ssionais da
area
Outros
Total

Ciências
Contábeis
N° de

Serviço
Social

Direito
N° de

Total

N° de

N° de

cy,

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

15
9
1

45,45%
27,27%
3,03%

13
12
6

32,50%
30,00%
15,00%

7
5
3

36,84%
26,32%
15,79%

35
26
10

38,04%
28,26%
10,87%

7
1
33

21,21%
3,03%
100%

6
3

15,00%
7,50%
100%

3
1

15,79%
5,26%
100%

16
5

17,39%
5,43%
100%

40

19

92

Fonte: dados da pesquisa.

Constata-se que no curso de Ciências Contábeis os egressos utilizavam as
seguintes fontes de acesso ás informações: 45,45% de incidência na amostra para a
opção "Biblioteca"; 27,27% da amostra para a opção "Interne; 21,21% para a opção
"Profissionais da área"; e 3,03% para cada uma das opções "Professores" e
"Outros". Para a opção "Outros" o egresso citou "Acervo particular" como fonte de
acesso As informações.
No curso de Direito a incidência de alternativas assinaladas para cada opção
se apresentam da seguinte forma: 32,50% para a opção "Biblioteca"; 30,00% para a
opção "Internet";

15,00% para a opção "professores"; 15,00% para a opção

"Profissionais da área"; e 7,50% para a opção "Outros". Para a opção "Outros" os
egressos responderam que utilizavam as seguintes fontes: "Fontes particulares";
"Familiares e amigos, que trabalham na área"; e "Livros particulares".
Para a graduação de Serviço Social, os egressos responderam: 36,84% das
escolhas para a opção "Biblioteca"; 26,32% para a opção "Interne; 15,79% para a
opção "Professores"; 15,79% para a opção "Profissionais da área"; e 5,26% os
egressos selecionaram a opção "Outros".
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Pode-se verificar que a fonte de acesso as informações que obteve o maior
percentual entre os três cursos foi a opção "Biblioteca", representando um total de
38,04% da amostra dos egressos.

4.1.3.6 Número de reprovações em disciplinas ao longo do curso

A questão procurou identificar quais os números de reprovações em disciplinas
ao longo do curso.

Tabela 23 - Reprovações em disciplinas ao longo do curso
Reprovações
em
disciplinas
ao longo do
curso
Nenhuma disciplina
Uma disciplina
Duas disciplinas
Três disciplinas
Mais de três
disciplinas
Total

Cursos
Ciências
Contábeis
N° de

Serviço
Social

Direito
N° de

Total

N° de
ot

N° de

Respostas

%

Respostas

to

Respostas

%

Respostas

%

10
3
2
0

62,50%
18,75%
12,50%
0,00%

11
3
1
0

68,75%
18,75%
6,25%
0,00%

2
3
2
0

28,57%
42,86%
28,57%
0,00%

23
9
5
0

58,97%
23,08%
12,82%
0,00%

1

6,25%
100%

1
16

6,25%
100%

0
7

0,00%
100%

2
39

5,13%
100%

16

Fonte: dados da pesquisa.

Pode-se verificar que no curso de Ciências Contábeis predominou a escolha
pela opção "Nenhuma disciplina", no qual totalizou 62,50%. No curso de Direito o
resultado não foi diferente do apresentado pelo curso de Ciências Contábeis, tendo
como alternativa com maior número de escolhas a opção "Nenhuma disciplina",
representando na amostra 68,75%. No curso de Serviço Social a predominância de
respostas deu-se na ow d
- o "Uma disciplina", com representação na amostra de
42,86%.
Nota-se que os alunos das diferentes graduações apresentaram bom
aproveitamento das disciplinas por eles cursadas, tendo como resultado a baixa
reprovação.
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4.1.3.7 Avaliação do egresso em relação ao seu desempenho no curso

A questão procurou identificar qual a avaliação do egresso em relação ao seu
desempenho no curso.

Tabela 24 - Avaliação do egresso quanto ao seu desempenho
Avaliação do
egresso quanto
ao seu
desempenho

Cursos
Ciências
Contábeis

Serviço

Direito

N° de

Social

N° de

Total

N° de

N° de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

Excelente

8

7

6

43,75%
31,25%

1

Ótimo

50,00%
37,50%

5

14,29%
71,43%

16
16

41,03%
41,03%

Regular
Péssimo
Total

2

12,50%

25,00%

1

14,29%

7

17,95%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

16

100%

100%

7

100%

39

100%

5
4

16

Fonte: dados da pesquisa.

Constata-se que no curso de Ciências Contábeis, 50% dos egressos avaliou o
seu desempenho no curso assinalando a opção "Excelente". Para o curso de Direito,
também foi obtido o maior percentual das escolhas para a opção "Excelente" com
43,75%. Para o curso de Serviço Social, a predominância das escolhas foi para a
opção "Ótimo" com 71,43%.
Nota-se que a avaliação do egresso quanto ao seu desempenho esta
fortemente associada com a quantidade de disciplinas no qual o graduado reprovou
durante o período de permanência na universidade.

4.1.4 Vida profissional após a conclusão do curso

Com o objetivo de identificar fatores relacionados com a vida profissional dos
egressos após a conclusão do curso superior na Universidade Federal de Santa
Catarina, foram abordadas questões ligadas ás atividades profissionais
acadêmicas exercidas pelos graduados após a sua formação no curso.

e
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4.1.4.1 0 alcance das expectativas referentes ao curso

A questão procurou identificar se as expectativas dos egressos referentes ao
curso concluído foram atualmente atingidas.

Tabela 25 — Alcance das expectativas referentes ao curso
Alcance das
expectativas
referentes
ao curso

Cursos
Ciências
Contabe
is
N' de

Serviço

Direito

Social

N' de

Total

N° de

IT de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

Totalmente
Razoavelmente
Pouco atingida
Não foram
atin_gidas

8
8
0

50.00%
50,00%
0,00%

7
8
1

43,75%
50,00%
6,25%

1
6
0

14,29%
85,71%
0,00%

16
22
1

41,03%
56.41%
2.56%

0

0,00%

16

0
0
0,00%
100%
16
100%
7
Fonte: dados da pesquisa.

0,00%
100%

0

Total

39

0,00%
100%

Pode-se verificar que referente ao alcance das expectativas referentes ao curso
após da conclusão do mesmo, a maioria dos egressos dos cursos estudados
selecionaram a opção "Razoavelmente", com 56,41% da amostra total.
Para o curso de Ciências Contábeis, houve um empate entre as opções
"Totalmente" e "Razoavelmente", ambas com 50% cada qual.
No curso de Direito a opção que predominou no número das escolhas pelos
egressos deste curso foi a alternativa "Razoavelmente" com 50% da amostra.
Na graduação de Serviço Social, a opção que predominou no número de
escolhas foi a alternativa "Razoavelmente" com 85,71% da amostra.
Diante dos dados apresentados pode-se verificar que referente as expectativas
dos egressos sobre o curso, foram atingidas, no entanto, de modo razoável após
anos da conclusão do curso de graduação.

4.1.4.2 Conceito dos egressos sobre o curso concluído

A questão procurou verificar o conceito atual dos egressos sobre o curso

concluído.
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Tabela 26 — Conceito dos egressos sobre o curso concluído
Conceito dos
egressos
sobre o
curso
concluído
Excelente
Bom
Satisfatório
Regular
Deficiente
Total

Cursos
Ciências

Serviço
Social

Direito

Contábeis
N° de

N° de

Total

N° de

N° de

/0

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

7
8
O

43,75%

7

43,75%

6

50,00%

7

43,75%

0,00%

6,25%

o

0,00%
6,25%

1
1

85,71%
0,00%
0,00%
0,00%

20
15
1
1
2
39

Respostas

1
16

0

100%

16

6,25%
0,00%

1

14,29%

100%

7

100%

OA

51,28%
38,46%
2,56%
2,56%
5,13%
100%

Fonte: dados da pesquisa.

Pode-se verificar que os egressos do curso de Ciências Contábeis em sua
maioria optou pela opção "Bom", no que se refere aos seus conceitos sobre o curso
concluído, para esta opção foi obtido um percentual na amostra de 50,00%. 0
egresso que selecionou a alternativa "Deficiente" para o curso de Ciências
Contábeis, citou como motivo da deficiência: "Professores relapsos, que aumentam
o tempo aluno no curso. 0 curso poderia ser feito em três anos no máximo, se os
professores tivessem mais responsabilidade".
No curso de Direito as alternativas que predominaram em número de escolhas
foram as opções "Excelente" e "Bom", cada qual com 43,75% da amostra.
Para o curso de Serviço Social, a alternativa que predominou foi a opção
"Excelente" com 51,28% da amostra. Dois egressos do curso de Serviço Social,
citaram como motivo para sua escolha nesta questão: "Deixou a desejar quanto a
elaboração de projetos (planilhas orçamentárias, custos, entre outros que são muito
utilizados no dia a dia profissional, fontes de recursos, como buscar tais fontes, etc)"
e "Falta de um currículo de ensino compatível com a realidade social, pois estava
muito defasado, mas no período em que eu estava me formando estava sendo
refeito, logo foi modificado, passando sim a ser mais condizente com a realidade".
Nota-se que os egressos dos três cursos estudados, selecionaram em sua
maioria as opções "Excelente" e "Bom", referidas escolhas evidenciam a qualidade
dos cursos em questão, bem como traduzem o conceito dos alunos sobre estes
cursos, o que já é evidenciado em exames que avaliam o ensino superior no Brasil.
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4.1.4.3 Realização de outro curso superior após a conclusão da graduação em

estudo

A questão procurou identificar se os egressos realizaram outra graduação após
a conclusão do curso em estudo; e caso houvessem realizado outra graduação.
quais os motivos que o levaram a realizá-la.

Tabela 27 — Realização de outro curso de graduação após a conclusão dos cursos
em estudo
Egressos que
realizaram
outras
graduações,
após
a conclusão dos
cursos em
estudo

Cursos
Ciências

Serviço

Direito

Contábeis

Social

N° de

N° de

Total

N° de

Ne de

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

0,00%
100,00%
100%

3

7,69%

6
7

85,71%

16

0
16
16

14,29%

Total

12,50%
87,50%
100%

1

Não

2
14

36
39

92,31%
100%

Sim

100%

%

Fonte. dados da pesquisa

Pode-se verificar que os egressos do curso de Ciências Contábeis ern sua
maioria não realizaram outra graduação após a conclusão do curso na UFSC,
totalizando na amostra 87,50%. Neste mesmo curso, os egressos que realizaram
outra graduação informaram que realizaram o curso de Direito e Administração.
representando na amostra 12,50%.
No curso de Direito nenhum egresso realizou outra

graduação após a

conclusão deste curso na UFSC.

Para o curso de Serviço Social a amostra dos egressos que não realizaram
outra graduação é composta por 85,71% e para os egressos que realizaram outro
curso superior, a amostra é representada por 14,29%, que representa um egresso
que realizou o curso de Jornalismo.
Os egressos que selecionaram a opção "Sim", que corresponde à realização de
outra graduação informaram que realizaram outro curso devido os motivos
apresentados nas seguintes citações: "Complemento do aprendizado do curso de
Ciências Contábeis" e "Aumentar meus conhecimentos como gerente de empresa"

respostas estas do graduados do curso de Ciências Contábeis. No curso de Serviço
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Social, foi respondido pelo egresso que realizou outra graduação: "Tinha a fi nidade
com a area jornalística, sempre gostei muito de escrever e elaborar artigos e sempre
acreditei que uma graduação em comunicação poderia também contribuir para o
meu desempenho profissional no Serviço Social".
4.1.4.4 Intenção de realizar novos cursos de graduação

A questão tem como objetivo verificar a intenção dos egressos em realizar
novos cursos de graduação.

Tabela 28 — Intenção dos egressos em realizar novos cursos de graduação
Intenção dos
egressos em
realizar novo
curso de
graduação

Cursos
Ciências
Contábeis
N° de

Serviço
Social

Direito
N° de

Total

N° de

N° de

Respostas

Yo

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

Sim

10

62,50%

7

43,75%

4

57,14%

21

53,85%

Não

6

37,50%

9

56,25%

3

42,86%

16

100%
16
100%
7
Fonte: dados da pesquisa.

100%

18
39

46,15%

Total

100%

Constata-se que no curso de Ciências Contábeis, 62,50% dos egressos
desejam realizar outra graduação , enquanto 37,50% dos graduados não desejam
realizar outro curso de graduação. Dentre os cursos que os egressos desejam
realizar foram citados: três egressos selecionaram o curso de Direito, três egressos
informaram o curso de Administração, um egresso o curso de História, outro egresso
o curso de Educação Física e um egresso o curso de Moda.

No curso de Direito, 43,75% dos egressos desejam realizar outra graduação
enquanto 56,25% não desejam realizar outro curso superior. Para os egressos que
desejam realizar outra graduação, foram informados os cursos: Economia por um
egresso, por dois egressos o curso de Ciências Contábeis, outro egresso informou
que deseja realizar o curso de enfermagem e um egresso tem como objetivo cursar
Administração.
No curso de Serviço Social, a opção "Sim" foi selecionada por 57,14% dos
graduados que compõe a amostra, e 42,86% dos egressos informaram que não
desejam realizar outra graduação. Dentre os cursos com intuito de realização dos
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graduados em Serviço Social, foram citados: Engenharia Florestal, História

e

Enfermagem, cada qual por um egresso.

4.1.4.5

Cursos de aperfeiçoamento profissionais realizados após a conclusão da

graduação

A questão procurou identificar se os egressos realizaram algum curso de
aperfeiçoamento profissional ao longo de sua carreira, bem como procurou
identificar quais os cursos por eles realizados.

Tabela 29 — Realização de algum curso de aperfeiçoamento profissional
Realização de
de algum
curso de
aperfeiçoamento
profissional
Sim
Não
Total

Cursos
Ciências
Contábeis
N° de
Respostas

8
8
16

Serviço
Social

Direito
Nade

cyo

Respostas

N° de
yo

Respostas

4
62,50%
6
37,50%
3
100%
16
100%
7
Fonte: dados da pesquisa.

50,00%

Total

10

50,00%

Node
'Ye

Respostas

oig

57,14%

22
17
39

56,41%

42,86%

100%

43,59%

100%

Pode-se verificar que a maioria da amostra dos egressos dos cursos de
Ciências Contábeis, Serviço Social e Direito realizaram algum tipo de curso de
aperfeiçoamento pro fi ssional após

a conclusão da graduação na UFSC,

representando na amostra final dos egressos 56,41%.
No curso de Ciências Contábeis ocorreu uma equiparação dos resultados
obtidos entre os que realizaram

e os que não realizaram algum curso de

aperfeiçoamento profissional, cada qual com 50,00% da amostra.
Para o curso de Direito a maioria de seus egressos optaram por realizar cursos
de aperfeiçoamento profissional, representando na amostra 62,50%.
No curso de Serviço Social a opção que predominou foi a alternativa "Sim" com
57,14% da amostra, que representa que os egressos desta graduação realizam
aprimoramento profissional por meio de cursos após a conclusão da graduação na
UFSC.
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Constata-se que os egressos dos três cursos procuraram aprimorar o seu
conhecimento na area de sua formação acadêmica ou em sua area de atuação
profissional, buscando desta forma uma diferenciação no mercado de trabalho.
A seguir são apresentados os cursos que os egressos realizaram após a
conclusão do ensino superior na UFSC.

Tabela 30 — Cursos de aperfeiçoamento pro fi ssionais realizados pelos egressos
após a graduação
Cursos de
aperfeiçoamento
profissional

realizados pelos
egressos
Especialização
Mestrado
Doutorado
Outros
Total

Cursos
Ciências
Contábeis

Serviço
Social

Direito

N° de

N° de

Respostas

%

Respostas

%

5
1

50,00%

3
3

30,00%
30,00%

o

0,00%
40,00%

4

100%

10

4
10

10,00%

Total

N° de

N° de

Respostas

Respostas

%

3

42,86%

11

40,74%

0,00%

4

14,81%

0,00%

o
o

0,00%

o

40,00%

4

57,14%

12

0,00%
44,44%

100%

7

100%

27

100%

Fonte: dados da pesquisa.

Verifica-se que no curso de Ciências Contábeis ocorreu uma predominância
das respostas pela realização de cursos de especialização entre os graduados,
representando na amostra 50,00%. Para a opção "Outros", os egressos citaram:
Cursos do SEBRAE, atualização, programação e MBA, para cada curso representa
a resposta de um graduado.
No curso de Direito a opção "Outros" predominou em número de respostas,
representando na amostra 40,00%. Nesta opção os egressos citaram os seguintes
cursos: Atualização, curso de vendas, curso na area fiscal e tributária, sendo que
para cada resposta esta referenciada a um egresso.
No curso de Serviço Social para a opção "Especialização" foi obtido 40,74% da
amostra, na opção "Outros" correspondeu a 44,44% da amostra e em menor
percentual a opção "Mestrado" com 14,81% dos egressos. Na opção "Outros" foi
citado por um egresso a realização do curso de aperfeiçoamento na area da teoria
sistêmica e liderança comunitária.
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4.1.4.6 Cursos de aperfeiçoamento profissional que os egressos desejam realizar

A questão procurou identificar quais os cursos de aperfeiçoamento profissional
que os egressos desejam realizar.

Tabela 31 - Cursos de aperfeiçoamento profissional que os egressos desejam
realizar
Cursos de
aperfeiçoamento
profissional que
os egressos
desejam realizar
MBA
Especialização

Gestão
Não tenho

Cursos
Ciências
Contábeis
N° de

Respostas

1
5

1

Serviço
Social

Direito
N° de

Total

N° de

N° de

%

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

7,69%
38,46%
7,69%

0
4
0

0,00%
26,67%
0,00%

0
1
0

0,00%
25,00%
0,00%

1
10
1

3,13%
31,25%
3,13%

7,69%
23,08%

0
4

0,00%
26,67%

0
3

0,00%
75,00%

1
10

3,13%
31,25%

0

0

0,00%

1

0

0,00%

4

1
1

0,00%
26,67%
6,67%
6,67%

0
0

0,00%
0,00%

2

1

3,13%
12,50%
6,25%
3,13%

1

6,67%

interesse

1

Mestrado
Na área pública e

3

controladoria

1

Doutorado
Nenhum

0

Atualização
Preparação para

0

7,69%
0,00%
7,69%
0,00%

0

0,00%

0

0,00%

1

3,13%

13

100%
4
100%
15
Fonte: dados da pesquisa.

100%

32

100%

concursos
Total

1

4

Nota-se que no curso de Ciências Contábeis, 38,46% dos egressos desejam
realizar um curso de especialização, enquanto no curso de Direito a maioria dos
egressos informaram que desejariam realizar o curso de especialização e doutorado,
cada qual com 26,67% da amostra.
No curso de Serviço Social, a maior parte dos egressos desejam realizar um
curso de mestrado, representando na mostra 75,00%.
Nota-se que nos cursos pesquisados, 31,25% dos egressos dos três cursos
informaram que desejam realizar um curso de especialização e outros 31,25% o
curso de mestrado. A procura por estes cursos é decorrente da exigência crescente
por parte dos empregadores por profissionais qualificados e especializados.

4.1.4.7 Dificuldades dos egressos para ingressarem no mercado de trabalho e as
medidas para contorná-las

Esta questão tem como objetivo verificar quais as dificuldades dos egressos ao
ingressarem no mercado de trabalho e quais as medidas tomadas para contornar
tais dificuldades.
No curso de Ciências Contábeis, os egressos responderam esta questão
referente ás dificuldades de ingressarem no mercado de trabalho por meio das
seguintes citações: "Muitas exigências e muito disputado", "Dificuldade ao de fi nir
qual área da contabilidade a seguir, optando por compor um escritório",
"Concorrência", "Mercado de trabalho concorrido, exigência de experiência". "Falta
de experiência e prática", "Muita disputa por vagas em concursos públicos" e "A
diversidade de opções e funções do contador, afetaram a minha tornada de
decisão". Entre outras respostas obtidas dos egressos do curso de Ciências
Contábeis estão: "Já estava trabalhando", "Não ocorreram muitas dificuldades,
porque fui efetivada no meu estágio", "Já trabalhava no setor público" e "Poucas".
No curso de Direito, os egressos responderam sobre as dificuldades de
ingressarem no mercado de trabalho através das seguintes citações: ''A
concorrência", "A maior di fi culdade, esta em se adaptar as exigências impostas
pelos empregadores" e "Vagas com baixa remuneração, e exigência de experiência".
Entre outras respostas obtidas na questão referente As dificuldades de ingressar no
mercado de trabalho estão: "Já tinha emprego, em um escritório de advocacia". "Foi
fácil ingressar, devido o curso ser bem conceituado entre os empregadores", "Tinha
um negócio montado, não sofri para conseguir trabalho", "Não se aplica", "Quando
conclui o curso, constitui um escritório com outros colegas da graduação. Não tendo
muitas dificuldades de ingressar no mercado de trabalho", "Não tive dificuldades, já
estava empregada" e "Ao concluir o curso, fui trabalhar com meus familiares, em um
escritório de advocacia, não tendo dificuldades de colocação profissional".
Para o curso de Serviço Social foram obtidas as seguintes citações referentes
ás dificuldades dos egressos ao ingressarem no mercado de trabalho: -A falta de
experiência profissional na area, tão exigida pelos diversos segmentos do mercado
de trabalho", "Vaga no mercado de trabalho, quando terceirizado a experiência
contava muito" e "Falta de vagas no mercado de trabalho". Foram obtidas no curso
de Serviço Social, outras respostas referentes a este assunto: "Nenhuma pois antes
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mesmo de me formar já tinha proposta de emprego" e "Não tive dificuldades" Foi
citado também referente ao assunto por um egresso, a seguinte resposta:
Não tive muita dificuldade. A minha formatura foi em setembro de 1999 e
em janeiro de 2000 fui contratada na Prefeitura de Chapecó onde fi quei até
setembro, sendo que no mesmo mês mudei para Joinville para assumir o
concurso que havia feito na Prefeitura no ano anterior. Posteriormente fiz
concurso para a Prefeitura de Florianópolis e quando fui chamada desisti
porque o salário era um dos mais baixos do Estado.

Dentre os meios para contornarem as dificuldades impostas pelo mercado de
trabalho, para o curso de Ciências Contábeis foi citado pelos egressos: " Definição de
metas a serem seguidas", "Dinamismo", "As medidas essenciais foram mostrar
competência, interesse e conhecimento", "Demonstração de força de vontade e
capacidade para alcançar os objetivos", "Estudando muito por conta própria",
"Estudar", "Diferenciação entre os demais" e "Criei uma empresa, em conjunto corn
familiares".
No curso de Direito foram obtidas as seguintes respostas sobre os meios de
contornar as dificuldades impostas pelo mercado de trabalho: 'Aperfeiçoamento
profissional constante", "Empréstimo obtido em instituição financeira e capitação de
clientes" e "Realização de cursos, participação em palestras, simpósios, encontros e

seminários".
Para o curso de Serviço Social os egressos responderam sobre os meios de
contornar as dificuldades impostas pelo mercado de trabalho: "Buscava através de
amigos

e

conhecidos alguma

indicação"

e

"Permaneci fazendo cursos de

aperfeiçoamento e seis meses após a formatura, consegui o primeiro emprego".
Percebe-se que as principais dificuldades encontradas pelos egressos foi a
exigência de experiência profissional pelos empregadores e mercado de trabalho
concorrido, no qual resulta a necessidade de encontrar meios alternativos de

colocação profissional e criar por parte do egresso um diferencial entre os demais
concorrentes das vagas de trabalho. A diferenciação entre os demais concorrentes
conforme citações dos egressos se da principalmente pelo aperfeiçoamento
profissional.
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4.1.4.8 Exercício profissional na área de formação acadêmica

Esta questão tem como objetivo verificar se os egressos já realizaram
atividades profissionais na área de formação e caso houvessem realizado qual o

período de tempo da formatura até o ingresso no primeiro emprego na área de
formação.

Tabela 32 — Exercício de atividade profissional na área de formação acadêmica
Exercício de
atividade
profissional na
área de
formação
Estou atuando
Nunca atuei na área
Já atuei na área,
mas no momento
não estou
Total

Cursos
Ciências
Contábeis
N° de

Serviço
Social

Direito
N° de

Total

N° de

cyo

Respostas

%

Respostas

9
5

56,25%
31,25%

8
5

50,00%
31,25%

2

12,50%

3

16

100%

16

N° de
ok

Respostas

%

Respostas

4
2

57,14%
28,57%

21
12

53,85%
30,77%

18,75%

1

14,29%

6

15,38%

100%

7

100%

39

100%

Fonte: dados da pesquisa.

Referente aos dados apresentados na tabela 32, pode-se verificar que nos três
cursos que compõem o estudo deste trabalho, a maior parte dos egressos estão
atuando profissionalmente na área de formação do respectivo curso concluído na
UFSC no período de 1999/1. No curso de Ciências Contábeis, 56,25% dos egressos
estão atuando na profissão do respectivo curso concluído. No curso de Direito,
50,00% dos egressos da amostra trabalham na área do direito. Na graduação de
Serviço Social, 57,14% dos egressos trabalham na área de formação acadêmica.
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Tabela 33 - Intervalo de tempo da formatura até o ingresso no primeiro emprego na
área de formação
Intervalo de
tempo da
formatura até o
Ingresso no
primeiro
Emprego na Area
de formação

Cursos
Ciências
Contábeis
N° de

Serviço
Social

Direito

N° de

Total

N° de

N° de
oio

Respostas

Vo

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

2
4

12,50%
25,00%

6
1

37,50%
6,25%

2
1

28,57%
14,29%

10
6

25,64%
15,38%

2

12,50%

1

6,25%

0

0,00%

3

7,69%

0

0,00%

2

12,50%

0

0,00%

2

5,13%

3

18,75%

1

6,25%

2

28,57%

6

15,38%

5

31,25%

5

31,25%

2

28,57%

12

30,77%

16

100%

16

100%

7

100%

39

100%

Até 4 meses
Entre 4 e 8 meses
Entre 9 e 12
meses
Acima de 12
meses
Já trabalhava na
área antes de
formado
Nunca trabalhei
na área
Total

Fonte: dados da pesquisa.

Nota-se que os egressos que ingressaram na profissão relacionada com a área
de formação acadêmica, demoraram até 4 meses após a formatura para exercer
atividade remunerada na respectiva área do curso, egressos estes que compõem
25,64% da amostra total dos egressos dos cursos de Direito, Serviço Social e
Ciências Contábeis.

4.1.4.9 Exercício de profissão atual

Esta questão tem como objetivo identificar o número de egressos que trabalham
atualmente, bem como a área de atuação profissional e cargo exercido dentro da
organização.
Da amostra que compõe esta pesquisa 94,87% dos egressos exercem
atualmente atividade profissional. Do curso de Ciências Contábeis, 100% dos
egressos exercem atividade profissional. Da graduação de Direito, 87,50% dos
egressos atuam no mercado de trabalho. No curso de Serviço Social, 100°/0 dos
graduados estão atuando profissionalmente.
Para os egressos que informaram que não exerciam atividade profissional
atualmente, alguns graduados relacionaram a sua situação de desemprego, no caso
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do curso de Direito com as seguintes citações: "Estudando para concursos'' e
"Resolvi me dedicar a maternidade".
Em relação aos egressos que exercem atualmente atividades profissionais,
serão demonstradas a seguir as areas que atuam, bem como o cargo exercido
dentro da instituição.

Tabela 34 — Area profissional que o egresso trabalha atualmente
Area
profissional que
o egresso
trabalha
atualmente
Funcionalismo
público
Empregado - CLT
Estagiário
Empresário
Profissional
liberal
Outros
Total

Cursos
Ciências
ContAbeis
N° de
Respostas

2
9
0
1

N° de

Total

N° de

N° de

°la

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

11
11
0
3

28,95%

13
0
38

34,21%

12,50%

5

33,33%

4

57,14%

56,25%

1
0

1
0

6,25%

2

6,67%
0,00%
13,33%

14,29%

0,00%

4

25,00%

0

0,00%

16

Serviço
Social

Direito

0

46,67%
2
0
0
0,00%
100%
15
100%
7
Fonte: dados da pesquisa.
7

0,00%
0,00%
28,57%

0,00%
100%

28,95%
0,00%
7,89%

0,00%
100%

No curso de Ciências Contábeis, a maior parte dos egressos atuam como
empregados, no qual corresponde 56,25%. No curso de Direito, 46,67%, são
profissionais liberais e no curso de Serviço Social, 57,14% dos egressos deste curso
pertencem ao funcionalismo público. Cabe ressaltar que no curso de Direito um
egresso respondeu que atuava em duas areas profissionais.
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Tabela 35 - Cargo exercido dentro da instituição que o egresso trabalha
Cargo
exercido

Cursos
Ciências
Contábeis
N° de
Respostas

Sub-gerente
Contador

1
4

Serviço
Social

Direito

111° de

Nade

%

Respostas

Total

%

Respostas

N° de
%

Respostas

ok

6,25%

0

0,00%

0

0,00%

1

2,70%

25,00%

0

0,00%

0

0,00%

4

10,81%

Bancário

1

6,25%

0

0,00%

0

0,00%

1

2,70%

Sócio-gerente
Consultor
Gerente
Assistente contábil
Chefe de departamento
Analista
Auditor

1

6,25%

0

0,00%

0

0,00%

1

2,70%

3

18,75%

1

7,14%

0

0,00%

4

10,81%

1
1
1
1
2
0
0
0
0

6,25%
6,25%

1
0

7,14%

1
0

3
1

8,11%

0,00%

14,29%
0,00%

6,25%

0

0

0,00%

1

6,25%

1

0,00%
7,14%

0

0,00%

2

5,41%

12,50%

0

0,00%

0

0,00%

2

5,41%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1

7,14%
7,14%

0

0,00%

1

2,70%

1

14,29%

2

1

7,14%

0

0,00%

1

5,41%
2,70%

4

0,00%

0
0

0,00%
0,00%

1
1

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

4

0

28,57%
7,14%
7,14%

2

14,29%

0

0,00%

2

2,70%
5,41%

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Supervisora
Assistente Social

1

14,29%

1

2,70%

4

57,14%

4

10,81%

Total

16

100%

14

100%

7

100%

Policial
Diretora

Professor
Advogado
Corretor de imóveis
Administrador
Assessor
Assistente
administrativo

1

1
1

37

2,70%
2,70%

10,81%
2,70%

100%

Fonte: dados da pesquisa.

Em se tratando do cargo exercido dentro da instituição que o egresso trabalha,
no curso de Ciências Contábeis predominou a função de contador com 25,00% da
amostra. No curso de Direito, 28,57% dos graduados estão exercendo atividades
relacionadas com a graduação concluída, a de advogado. No curso de Serviço
Social, também predominou a atividade profissional inerente ao curso concluído, a
função de assistente social, com 57,14%.
Pode-se verificar com os dados obtidos na pesquisa, que a maioria dos
egressos dos cursos de Direito, Serviço Social e Ciências Contábeis optaram por
trabalhar na area no qual concluiu o curso de graduação.
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4.1.4.10 Opinião sobre a remuneração recebida

A questão tem como objetivo identificar como o egresso se sente com a
remuneração recebida.

Tabela 36 — Opinião sobre a remuneração recebida
Cursos

Opinião

sobre
a remuneração
recebida

Ciências
Contábeis
N° de
Respostas

Muito Satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito

Total

9
7

o
16

Serviço
Social

Direito
N° de

Total

N° de

N° de

°A

Respostas

%

Respostas

%

Respostas

%

56,25%
43,75%
0,00%

6
7
1

42,86%
50,00%
7,14%

2
4
1

28,57%
57,14%
14,29%

17
18
2

45,95%
48,65%
5,41%

100%
7
14
Fonte: dados da pesquisa.

100%

37

100%

100%

No curso de Ciências Contábeis constata-se que a maior parte dos egressos se
sentem muito satisfeitos em relação à remuneração recebida atualmente,
representando na amostra 56,25%. No curso de Direito predominou a escolha pela a
opção "Satisfeito", com 50,00% da amostra. No curso de Serviço Social, a maior
parte dos egressos se sentem satisfeitos

COM

a remuneração recebida,

representando na amostra 57,14%.
Pode-se verificar que entre os egressos que exercem atividades remuneradas,
48,65% estão satisfeitos com seus respectivos salários.

4.1.4.11 Registro no conselho de classe

Esta questão procurou identificar quais graduados possuem registro no
respectivo conselho de classe da graduação concluída no período de 1999/1.
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Tabela 37 — Registro em conselho de classe
Registro
em
conselho
de
classe
Sim
Não
Total

Cursos
Ciências
Contábeis
N° de

Serviço
Social

Direito
N° de

Respostas

%

12
4
16

75,00%

Respostas

N° de

%

Respostas

5
68,75%
5
2
31,25%
100%
16
100%
7
Fonte: dados da pesquisa.
11

25,00%

Total
N° de

%

Respostas

%

71,43%

28

71,79%

28,57%

11

28,21%

100%

39

100%

Verifi ca-se que no curso de graduação de Ciências Contábeis, 75% dos
egressos possuem registros no conselho de classe contábil, Para os egressos do
curso de Direito, 67,75% possuem registro na Ordem dos Advogados do Brasil e o
curso de Serviço Social possui 71,43% de egressos que tem registro no conselho de
classe.
Pode-se verificar que maioria dos egressos, o equivalente a 71,79% possuem
registro no conselho de classe de sua respectiva graduação, fator associado a
variável anteriormente abordada referente a função profissional exercida.
4.1.4.12 Disciplinas do curso que não trouxeram benefícios ao longo da carreira
profissional

Esta questão tem como objetivo identificar quais as disciplinas contidas no
currículo dos cursos que não trouxeram benefícios ao longo da carreira profissional.
No curso de Ciências Contábeis, no que se refere as disciplinas que não
trouxeram benefícios ou que podem ser consideradas desnecessárias ou
ultrapassadas, foram emanadas pelos seus egressos as seguintes citações:
"Aquelas da sociologia", "As que abordavam sociologia e ética", "Matemática
introdutória,

sociologia,

ética", "Inglês e

antropologia geral", "Muitas foram

importantes, mais poucas tiveram utilidade: contexto social, ética e filosofia. Outras
podem sofrer melhor abordagem: Laboratório contábil" e "A disciplina Contexto
social, poderia estar associada aos ensejos da população acadêmica e da profissão.
O laboratório contábil, poderia ser melhor abordado". Outros egressos do curso de
Ciências Contábeis citaram: "Todas são importantes", "Nenhuma" e "Poucas".
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No curso de Direito, referente As disciplinas que não trouxeram benefícios ou
que podem ser consideradas desnecessárias ou ultrapassadas, foram deferidas
pelos seus egressos as seguintes citações: "Educação Física', "Disciplinas
introdutórias, com ineficientes componentes curriculares", "As introdutórias"

e

"Algumas disciplinas, devem ser atualizadas com as necessidades dos profissionais
que atuam na pro fissão". Outros egressos do curso de Direito citaram: "Não
houveram disciplinas ultrapassadas ou desnecessárias. Algumas não trouxeram
grandes benefícios porque foram ministradas de forma de fi ciente", "Nenhuma
disciplina deve ser considerada desnecessária, mas pode-se defini-las como não
aplicadas As necessidades ou atribuições de determinados profissionais, ''Todas
tiveram o seu valor", "Utilizo o conhecimento do campo do Direito, principalmente na
minha vida pessoal. Não posso opinar sobre quais disciplinas são desnecessárias ou
ultrapassadas" e "Toda disciplina, tem o seu direcionamento".
No curso de Serviço Social, referente As disciplinas que não trouxeram
benefícios ou que podem ser consideradas desnecessárias ou ultrapassadas, foram
deferidas pelos seus egressos as seguintes citações: "Prática da investigação" e
"Educação Física e

Dinâmica de Grupo". Outros egressos citaram: "Todas

disciplinas, na realidade tinham algo ligado ao curso, mas particularmente eu não
gostava da teoria sociológica", "Creio que todas elas contribuíram em maior ou
menor grau para a minha formação pro fissional, ajudando com que eu melhor
compreendesse a dinâmica social brasileira", "Não existem disciplinas que não
trouxeram benefícios", "0 curso de Serviço Social estava reestruturando a grade
curricular quando eu estava me formando" e "Todas as disciplinas estão interligadas,
contribuindo para a formação do assistente social".
Constata-se principalmente que no curso de Ciências contábeis predominaram
as disciplinas de ética e sociologia tidas como desnecessárias. No curso de Direito
referenciaram principalmente as disciplinas introdutórias. No curso de Serviço Social,
foram referencias por seus egressos as disciplinas de prática da investigação.
educação física e dinâmica de grupo.

4.1.4.13 Pontos da estrutura universitária que poderiam ser melhorados

A questão procurou verificar em quais pontos a estrutura universitária de apoio
pedagógico poderia ser melhorada, a fim de formar profissionais mais quali ficados.

No curso de Ciências Contábeis, se constatou as seguintes citações referentes
questão: "Dependencies físicas da universidade, setores de serviço básico, como

bares e restaurante universitário",

"Os laboratórios poderiam funcionar como

escritórios incubados, dando oportunidade aos alunos atenderem clientes de fato",

"As salas poderiam ser mais amplas, melhores equipadas, maior disponibilidade de
equipamentos de projeção,

o restaurante universitário poderia ser ampliado para

suprir a demanda dos alunos em menor tempo", "A biblioteca", ''Salas climatizadas ,
biblioteca com mais livros de contabilidade e laboratório com melhor estrutura",
"Laboratórios podem ser melhorados e a biblioteca poderia ter uma melhor
atualização do seu acervo, principalmente no setor de periódicos e na area contábil",

"Biblioteca e auditórios" e "Poderia ser melhorada a disponibilidade de exemplares
recentes dos livros associados a temática contábil na biblioteca". Outros egressos do
curso de Ciências Contábeis citaram: "São muito boas estas estruturas" e "Não
desejo opinar".
No curso de Direito, foram obtidas as seguintes citações referentes ao
enunciado da questão: "Laboratórios mais equipados", "Espaço de lazer melhorado,
bibliotecas mais equipadas, auditórios maiores, melhoria nos equipamentos de
projeção para apresentação de trabalhos", "Na area do Direito, acho que acima de

tudo a biblioteca", "A biblioteca é um ponto fraco", "Aumento do acervo da biblioteca
e condições de conforto nas salas", "Melhoria dos serviços, que são prestados por
empresas dentro da universidade", "Atualizar o material bibliográfico da Biblioteca
Universitária, aquisição de novos computadores para o laboratório de informática e

abertura de novos auditórios" e "A biblioteca poderia ser melhorada". Um dos
egressos do curso de Direito citou: "Creio, que não existem muitos pontos para
serem alterados, que afetem a formação dos graduandos".
No curso de Serviço Social, foram obtidas as seguintes citações referentes ao
enunciado da questão: "Talvez ter mais salas de auditório, no mais a biblioteca
sempre supriu minhas necessidades", "Penso que a população estudantil questiona,
que se encontra excluída dos serviços da UFSC, pois a distância, não permite o
acesso aos serviços oferecidos pela instituição", "Na minha concepção, para o Curso
de Serviço Social que não necessita de aulas de laboratório, a estrutura oferecida
supriu as necessidades dos alunos"

e "A biblioteca universitária deveria ser

melhorada, no aspecto de atualização do acervo" . Um dos graduados o curso de
Serviço Social citou:
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Eu considerava a estrutura universitária boa (porque via a realidade de
universidades particulares) e acredito que suficiente para a formação de
profissionais quali fi cados. Porém, como em quase todas as universidades
sejam públicas ou privadas o investimento nos cursos da area social são
sempre mais escassos, sendo que inúmeras vezes os livros indicados por
professores do nosso curso não existiam na Biblioteca ou eram em número
restrito. 0 laboratório de informática, com acesso a Internet ; existente no
CSE também era insuficiente para o número de alunos.

Referente a esta questão, é possível identificar que o principal ponto de

deficiência da universidade no que tange a estrutura de apoio pedagógico, consiste
na falta de material bibliográfico atualizado na biblioteca universitária. Outro ponto
muito abordado pelos egressos dos diversos cursos

laboratórios,

que

não

são as estruturas dos

suprem satisfatoriamente as necessidades de

seus

graduandos.

4.1.4.14 Mudanças a serem realizadas no curso

A questão procurou abordar quais pontos do curso, poderiam ser melhoradas, a
fim de formar profissionais mais preparados para o mercado de trabalho.
No curso de Ciências Contábeis foram obtidas as seguintes respostas sobre

esta questão: "Estagio, melhor ênfase ao projeto e trabalho de conclusão do curso,
melhoria no conteúdo e ajustar a realidade e a pratica as disciplinas", "Professores
com bom

embasamento teórico,

mas pouco preocupados com a

prática",

"Aprofundar as matérias práticas e obrigatoriedade de estagio", "Melhor dedicação
dos professores com as necessidades dos alunos, mais disciplinas práticas'', "Melhor

preparo dos conteúdos das aulas pelos professores,

menos substituições de

professores titulares por temporários, melhor aprofundamento em determinadas
disciplinas", "Um escritório modelo para os alunos ter experiência pro fissional",
"Poderia ter mais pratica, onde a universidade poderia aplicar mais recursos com
aulas expositivas por meio audiovisual e laboratórios contábeis", "0 curricula era
incompleto, faltando disciplinas obrigatórias e optativas" e "Faltam disciplinas
associadas com as praticas contábeis, deveria melhorar a disponibilidade de
disciplinas optativas e incentivar os alunos para participarem de eventos e palestras
de contabilidade. Também foi citado por um egresso do curso de Ciências

Contábeis:
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A criação do programa de estagio associado com as areas de interesse dos
alunos, onde empresas de diferentes ramos de negócios pudessem fornecer

vagas na area contábil. Muitas vagas de estagio servem para cobrir "furos"
em alguma parte da organização e nem sempre estão relacionados com a
area do curso.

No curso de Direito foram obtidas as seguintes respostas: "Aumento das horas
aulas do curso, ampliar o número de disciplinas do curso, melhorar o apoio dado do
corpo docente extra-sala, novas disciplinas voltadas para a gerência", "Inserção no
currículo disciplinas optativas, ou incentivo pelo departamento para a realização de
disciplinas voltadas para a administração, economia e contabilidade", "0 curso de
Direito desta universidade, forma grandes profissionais, sendo desnecessário
realizar severas mudanças no bloco das disciplinas e atividades obrigatórias do
curso", "Melhorar o corpo docente", "Relacionar de forma direta, conteúdos com a
realidade profissional", "Contratação de professores no regime de dedicação
exclusiva, auxiliaria no melhor preparo das aulas expositivas e no repasse do
conteúdo das disciplinas" e "Aumento da carga horária de determinadas disciplinas e
maior atenção do preparo das aulas pelo corpo docente".
Para o curso de Serviço Social os egressos responderam sobre a temática
tratada nesta questão: "Atualmente, falando como supervisora de estágio,
percebemos que o curriculo foi melhorado e apenas deveriam aumentar o estágio
para dois semestres", "Senti muita falta no exercício profissional e até mesmo
durante a graduação, de uma disciplina de estatística no currículo. Isto se faz
necessário porque o profissional da área social trabalha muito com dados em
pesquisas sociais" e "Não existem grandes mudanças para serem realizadas, mas
deve ser realizado uma atualização no currículo". Um egresso do curso de Serviço
Social deferiu a seguinte citação:
Eu me formei me sentindo preparada para o mercado de trabalho, mas acho
que seria fundamental se houvessem mais saídas a campo, sejam em areas
de ocupação irregular, de vivência com movimentos sociais, de degradação
ambiental, para conhecer a realidade de cidades maiores, etc. Penso isto
porque muitos alunos, os quais acompanhei a trajetória acadêmica de
sucesso, com ótimos indices de aproveitamento teórico, são profissionais
que atualmente tem dificuldades enormes ao se defrontar com a realidade
das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Muitos professores
também foram absorvidos pelos cursos de especialização, mestrado,
doutorado e se distanciaram da realidade local. Deveriam desenvolver um
programa/projeto de extensão que contribuísse com alguma comunidade ou
movimento social e envolvesse os alunos.
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Outro egresso do curso de Serviço Social citou:
Possibilitar ao aluno acesso ao conhecimento em varias areas de
intervenções, deixar de restringir o estagio a uma area exclusiva. Mesas.
cadeiras, bebedouros, murais, pouca aproximação entre os académicos dos
cursos do Centro, deveria existir a integração entre os acadêmicos dos
cursos, uma vez que na vida profissional, dependemos uns dos outros , e
muitas vezes não há compreensão dos papeis de cada um, e da
importância, dos papeis profissionais perante o usuário , o que tornariam
melhor muitos dos diversos atendimentos e intervenções pro fi ssionais.
Ressalto que além do trabalho junto a Prefeitura Municipal. desenvolvo
prestação de serviço a uma empresa privada de construção de moradias
Imóvel na Planta, onde eu e uma colega realizamos os projetos sociais,
organização das famílias adquirentes junto a CAIXA.

Constata-se que as principais mudanças a serem realizadas nas diferentes
graduações, tratam-se da obrigatoriedade de estágio ou de um novo direcionamento
do estágio já realizado, ajustar as disciplinas a realidade por meio da pratica

e

introdução de novas disciplinas no curriculo dos cursos.

4.1.4.15 Visão dos egressos em relação aos cursos ministrados no CSE e CCJ

Esta questão procura identificar o que os egressos pensam a respeito do CSE e
CCJ, quanto aos seus cursos.
As respostas referentes a esta questão, em se tratando do curso de Ciências

Contábeis, foram as seguintes: "Os melhores cursos realizados em toda região",
"Não consegui perceber a relação durante o curso, parece bastante dispensável",
"São cursos que possuem vários diferenciais entre os demais cursos da
universidade, promovendo a formação de administradores, juristas, contadores,
preparados para a sociedade'', "Cursos que tem demonstrado o seu valor nos
exames de avaliação da educação superior", "Os cursos são ótimos, com
necessidade de melhoria de alguns pontos (Ciências Contábeis)", "0 CSE possui
uma boa estrutura de salas de aulas, com bons cursos. Já o CCJ, possui urn bom

espaço físico, com um curso supervalorizado e bem conceituado", "Penso que os
nossos governantes deveriam aplicar mais recursos em nossas universidades,
principalmente nos cursos que utilizam poucos recursos da instituição de ensino ,
como os cursos fornecidos pelos CSE e CCJ", "Os cursos poderiam interagir melhor ,
a fim de otimizar a troca de conhecimento entres seus alunos e professores" e - Os
cursos que compõe esses centros, podem ser considerados como as melhores
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graduações destas ciências no âmbito estadual e até federal". Um graduado do

curso de Ciências Contábeis, também citou:
Através da universidade, adquiri um forte conhecimento agregado a minha
vida particular e profissional. No contexto do CSE. conquistei amizades e
troquei conhecimentos corn colegas de outros cursos. Sobre o curso de
Ciências Contábeis posso dizer que foi algo que modificou a minha vida na
forma de pensar e de agir sobre as coisas que nos envolvem.

No curso de Direito os egressos responderam a questão da seguinte forma:
"Deveriam estar mais intercalados, pois os Bacharéis Em Direito utilizam grande
parte do conhecimento dos demais cursos que compõem o CSE", "Cursos
diferenciados do resto da UFSC, que fornecem trabalhadores qualificados, que
comandarão vários setores da economia" : "CSE não conheço. O CCJ estava em

franca decadência, com muitos professores intelectualmente infantis. Além disso, a
maioria dos bons professores dedicavam-se a atividades paralelas, abandonando as
disciplinas nas mãos de mestrandos e estagiários", "São excelentes cursos, com
reconhecimento de sua qualidade em todo o Brasil", "Excelentes centros, bem
estruturados e harmônicos com as dependências da UFSC", "São cursos que
ampliam a visão dos alunos para a realidade brasileira, formando cidadãos
gabaritados para desempenhar a suas funções" e "Acho que os cursos oferecidos
são de boa qualidade, o que se comprova através de avaliações do MEC, e que
embora tenhamos muitas coisas para reclamar, a qualidade é inquestionável diante
da realidade do ensino no nosso pais".

Para o curso de Serviço Social foram obtidas as seguintes respostas, referentes
a esta questão: "São cursos excelentes e de qualidade, temos nesta universidade
uma gama de professores muito qualificados o que raramente encontramos nas
particulares, não tenho nada a reclamar", "No período em que freqüentei a
Universidade dependíamos ainda do laboratório de informática da biblioteca, não sei
qual o cenário atual, para me manifestar a respeito" e "São centros ótimos, com
excelentes professores e alunos, com boa estrutura física". Foi citado por um
egresso do curso de Serviço Social:
São dois Centros que oferecem a comunidade cursos de qualidade e uma
formação profissional consistente a seus acadêmicos. Sem dúvida cada um
dos dois Centros ainda tem muito a aperfeiçoar em suas atividades, mas
com a estrutura atual, já prestam relevantes serviços à Comunidade,
inclusive com alunos atuando como estagiários.
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Outro egresso do curso de Serviço Social ainda respondeu:

Não sei se entendi certo a sua pergunta, mas achava que a administração
do Centro desvalorizava alguns cursos inclusive quanto à distribuição
geográfica dos departamentos. Também não havia nenhuma forma de
integração dos cursos ou de valorização do espaço. Não havia estimulo
para o fortalecimento do Centro Acadêmico. Pelo contrário, sempre
reduziam o espaço do Serviço Social em favor do Centro Acadêmico de
Direito.

Verifica-se que referente ás opiniões dos egressos, vários graduados qualificam
os cursos ministrados nestes centros de excelente qualidade. No que tange a
estrutura alguns egressos responderam que havia elementos ainda a melhorar.

4.1.4.16 Cursos relacionados com a área de formação dos egressos

A questão procurou identificar quais os cursos que os egressos pensam que
estão relacionados com a graduação concluida.

Tabela 38 - Cursos relacionados com a área e formação dos egressos
Cursos
relacionados
com a Area de
formação dos
egressos
Economia
Administração
Direito
Estatistica
Matemática
Filosofia
Ciências Sociais
Historia
Geografia
Psicologia
Ciências
Contábeis
Pedagogia
Jornalismo
Total

Cursos
Ciências
Contábeis
N° de

Serviço
Social

Direito
N° de

Respostas

%

Respostas

8

36,36%

1

8,33%

8

3

4

36,36%
18,18%

1

4,55%

1

4,55%

o
o
o

o
o

0,00%

0

0,00%
0,00%

1

o

0,00%

0
0
0

22

2
2

Total

N° de

%

Respostas

N° de

%

Respostas

%

9
11

20,00%
24,44%

5

11,11%

1

2,22%

0,00%

1

2,22%

0,00%
45,45%

2

4,44%

7

15,56%

25,00%

o
o

0,00%
0,00%

0,00%

1

9,09%

0,00%

0,00%

0,00%

o
o

16,67%

O

16,67%

5

8,33%
0,00%

o

0,00%
0,00%

1

O

1

8,33%

3

27,27%

4

2,22%
0,00%
8,89%

0,00%

2

16,67%

0

0,00%

2

4,44%

0,00%

0

0,00%

1

9,09%

1

2,22%

0,00%

0

0,00%

1

9,09%

1

2,22%

100%

45

100%

0,00%

100%
12
100%
11
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto ao curso de Ciências Contábeis, os cursos que possuem maior relação

sãs os de Economia, Administração e Direito, respectivamente com os seguintes
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percentuais 36,36%, 36,36% e 18,18%. No curso de Direito predominou a escolha
pelo curso de Administração com 25,00% e no curso de Serviço Social, segundo os
egressos o curso que esta relacionado a esta graduação é o curso de Ciências
Sociais, com 45,45%.

4.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO E DO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

Conforme, mencionado neste trabalho, a reunião de cursos correlacionados ao
mesmo objetivo fim, ou mesmo que possuam maior afinidade entre os conteúdos
ministrados nas disciplinas inseridas em seu curriculo, em centros, auxilia na
centralização dos conhecimentos correspondentes a determinadas areas do saber
humano.
A partir da centralização dos cursos que possuem afinidades em seus
conteúdos ou que estão voltados a formar profissionais que poderão disputar pelas
mesmas vagas no mercado de trabalho, nestas unidades universitárias, a
universidade possibilita a maior interação entre os acadêmicos, através da troca de
conhecimentos entre o corpo discente, bem como possibilita a maior interação entre
os docentes das diferentes areas.
Com a criação dos centros é possível criar bibliotecas setoriais que atendam os
cursos que compõe a unidade universitária, bem como é possivel criar núcleos de
pesquisas que envolvem pesquisadores de diferentes graduações. Com a estrutura
dos centros a universidade pode fornecer uma estrutura mais adequada relacionada
aos instrumentos de apoio a realização das atividades acadêmicas, tais como
laboratórios e auditórios.
Essas vantagens de possuir uma unidade universitária podem ser aplicadas
aos diferentes centros da UFSC, tais como o CSE e CCJ.
Entretanto, ao direcionar as graduações para determinadas unidades
acadêmicas ocorre o distanciamento do curso em relação as demais graduações
que não estão inseridas no contexto do respectivo centro associado a essa
graduação. Derivado deste distanciamento, ocorre interferências que afetam os
estudantes; tais interferências são decorrentes principalmente das dificuldades
técnico-administrativas ou até mesmo geográficas, que os graduandos sofrem ao
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tentar ampliar os seus conhecimentos derivados de outros cursos, no qual não
estejam matriculados.
Outra desvantagem que pode ser atribuida à alocação dos cursos em unidades
universitárias, esta associada à criação de estruturas administrativas independentes,

que possuem um corpo diretivo próprio e com alocação de servidores próprios.
fator relacionado ao número do efetivo e espaço físico atribuído à descentralização
dos cursos, podem ser consideradas como um fator negativo, principalmente em se
tratando de instituição pública de ensino que carece de recursos humanos e
financeiros provenientes do ente estatal.
Contudo, em se tratando de CCJ e CSE, a estrutura que esta associada a estes
centros esta comportando de forma satisfatória a demanda de seus graduandos.
Segundo os egressos que responderam o questionário de pesquisa, as estruturas
dos centros deveriam ser melhoradas principalmente em relação ao amparo
educacional aos estudantes, por meio de disponibilidade de recursos de apoio ao
ensino, tais como laboratórios, auditórios e bibliotecas com acervo bibliográfico
atualizado.

4.3 PROPOSTA DE MODELAGEM DOS CURSOS

Este tópico do trabalho tem como objetivo identificar as areas correlacionadas
aos cursos de graduação de Ciências Contábeis, Direito e Serviço Social, e
incorporá-los aos centros que possuem maiores afinidades ou realizar a união entre
eles as diferentes unidades universitárias, a fi m de compor centros que estejam
inseridos cursos com fins e propostas de ensino semelhantes. Esta proposta utilizase por base nas respostas apontadas pelos egressos dos cursos que participaram
deste trabalho colaborando com respostas relacionadas com a graduação cursada e
com a estrutura fornecida pela universidade para a consecução das atividades
acadêmicas desenvolvidas por esses egressos, bem como pela utilização dos
conhecimentos por parte destes graduados no contexto profissional, conhecimentos
estes que estão agregados a outros cursos.
Cabe a ressaltar, que neste trabalho não possui como objetivo especifico a
caracterização mais acentuada da temática tratada neste item. É claro, que para
uma definição e alocação mais precisa dos vários cursos de comp 6
- e a Universidade
Federal de Santa Catarina, ern seus respectivos centros é necessário que seja
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realizado um estudo mais apurado de fatores que norteiam a temática do curso, a
sua grade curricular, objeto de estudo do curso, area pro fi ssional de atuação, bem
como outros fatores relacionados com a area do conhecimento especifico que trata
cada graduação.
Desta forma, neste item, apresenta-se a Figura 6, que representa uma proposta
de alocação dos cursos com base nas informações que constam na pesquisa
realizada por meio de acesso a acervos bibliográficos, físicos ou eletrônicos, e
principalmente do questionário de pesquisa, ambos pertencentes e descriminados
nos diversos itens que compõem este trabalho de conclusão de curso.
Nesta Figura, os cursos serão dispostos sob uma nova ótica, sendo o curso de
Serviço Social desmembrado do Antigo CSE, para a sua incorporação ao Centro de

Filosofia e Ciências Humanas. A denominação do CSE passa a receber o nome de
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e passa a agrega-lo o curso de Direito e suas
dependências ao então novo Centro. Desta forma o CSE e o CCJ, se fundem
formando um novo centro o de Ciências Sociais Aplicadas.
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COMPOSIÇÃO ATUAL
Departamento vinculado ao Centro de Ciências Jurídicas
Direito
Departamentos vinculados ao Centro de Filosofia
e Ciências Humanas
Antropologia, Ciências Sociais, Filosofia, Geociências, História e Psicologia
Departamentos Vinculados ao Centro Sócio-Econômico
Ciências da Administração, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas e Serviço Social

PROPOSTA PARA NOVA COMPOSIÇÃO DOS CENTROS
Departamentos vinculados ao Centro de Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências da Administração, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas e Direito
Departamentos vinculados ao Centro de Filosofia e Ciências
Humanas
Antropologia, Ciências Sociais, Filosofia, Geociências,
História, Psicologia e Serviço Social
Figura 6 — Proposta para nova composição dos centros
Fonte: 0 autor.

Pode-se verificar que por meio desta proposta ocorre uma unificação entre o
CSE e CCJ, com a exclusão da graduação de Serviço Social do CSE. Através da
união destes centros, ocorre a junção dos meios de apoios às graduações que
disponibilizarão de maiores recursos físicos e humanos para as atividades de
inerentes ao ensino superior.
Contudo, com o deslocamento e a efetiva inserção do Curso de Serviço Social,
ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas, será necessário que o respectivo centro
tenha disponibilidade de espaço físico e recursos materiais necessários para a
alocação desta graduação.
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Neste capitulo serão apresentadas as conclusões a respeito do trabalho
realizado, bem como algumas sugestões que poderão auxiliar na realização de
trabalhos futuros referentes a temática abordada neste estudo.
Em relação à problemática, item 5.1, identi fi ca-se elementos relacionados corn
a vida profissional dos egressos, após os objetivos da pesquisa, item 5.2, no qual
abordam-se elementos relacionados A evolução da Contabilidade e da profissão
contábil no Brasil, o Centro Sócio-Econômico e o Centro de Ciências Jurídicas, as
graduações de Ciências Contábeis, Serviço Social e Direito, bem como demonstra
os nichos de mercado ocupados pelos graduados, as exigências e dificuldades
enfrentadas pelos egressos no mercado de trabalho, a situação financeira dos
graduados e da categoria profissional representada na amostra pelos egressos da
UFSC.
No item 5.3, será exposto algumas sugestões para trabalhos futuros.

5.1 QUANTO À PROBLEMÁTICA

Respondendo a problemática da pesquisa por meio do questionário aplicado
aos egressos foi possível identificar elementos relacionados corn a vida pro fi ssional
dos egressos após a conclusão do curso superior, elementos estes determinados
por questões que abordaram a area profissional exercida na atualidade pelo
egresso, profissão atual do egresso, cursos de aperfeiçoamento profissionais
realizados após a conclusão do curso superior, período de espera para ingressar na
area correspondente a sua formação, as dificuldades impostas pelo mercado de
trabalho ao graduado, bem como fatores relacionados com a remuneração recebida
e o registro no respectivo conselho profissional.

Quanto a condição empregatícia dos egressos, foi possível identificar
94,87% dos egressos exercem atualmente atividade profissional. Do
Ciências Contábeis, 100% dos egressos exercem atividade prr
graduação de Direito, 87,50% dos egressos atuam no mercar'
curso de Serviço Social, 100% dos graduados atuam profissior
Em relação à função exercida pelos egressos, foi pos
curso de Ciências Contábeis predominou a função de =ital..

r
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amostra. No curso de Direito, 28,57% dos graduados, atuam profissionalmente como
advogados. No curso de Serviço Social, também predominou a atividade pro fi ssional
inerente ao curso concluído, a função de assistente social, com 57,14%.
Desta forma, foi constatado que grande parte dos egressos estão bem
colocados no mercado de trabalho, em sua maioria realizaram

cursos

de

aperfeiçoamento profissional e estão satisfeitos com a remuneração recebida.
5.2 QUANTO AOS OBJETIVOS

Quanto aos objetivos tratados neste trabalho foi possível identi fi car que os
centros onde estão localizadas as graduações estudadas possuem uma estrutura
ampla de apoio à graduação, auxiliando na realização das atividades inerentes ao
ensino superior. Por meio da análise dos centros relacionados ao estudo, foram
identificados componentes que fazem parte destas unidades administrativas, desde
auditórios, laboratórios e salas de aulas, bem como uma estrutura organizacional

voltada a facilitar a obtenção de conhecimentos e de serviços por parte dos
graduandos. Foi identificado através do questionário de pesquisa, na opinião dos

egressos que a disponibilidade de serviços como o acesso a laboratórios e
auditórios, encontram-se deficitários, devendo ser reavaliados e posteriormente
sanadas as suas dificuldades.

Em relação aos cursos de Ciências Contábeis, Serviço Social e Direito, foi
possível

identificar

que são cursos que estão voltados para

formação

de

pro fi ssionais competentes que irão atuar nos mais diversos setores do mercado

trabalho. Estes

profissionais

possuem um diferencial

devido

ao

conteúdo

multidisciplinar dos currículos dos cursos que compõem o objeto de pesquisa deste

trabalho. Segundo os egressos, devem ser realizadas mudanças no conteúdo das
disciplinas, bem como a

inserção de determinadas matérias relacionadas

e

necessárias no ambiente profissional.

Referente a evolução da contabilidade e da profissão contábil, constatou-se
que a contabilidade evoluiu acompanhando as mudanças evolutivas das sociedades,
no qual ela estava inserida. 0 contador com o passar dos anos deixou de ser um
profissional que tinha como principal função compor inventários para arrolar o
patrimônio das entidades, e passou a ser um profissional de prestigio dentro da
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organização, com função de prestar e analisar informações das movimentações

fi nanceiras das instituições.
Com o questionário de pesquisa foram obtidas informações referentes ao perfil
profissional dos egressos que compõem a amostra. Por meio do questionário de
pesquisa foram obtidas informações de elementos básicos de identificação dos
graduados, elementos que antecederam a graduação, vida acadêmica dos egressos
e vida profissional após conclusão do curso superior.
Sobre o ingresso no curso, pode-se verificar que apesar do mesmo período de
formação, existem diferenciações no momento do ingresso na graduação conclu ida.
Quanto ao gênero dos egressos, ocorre quase uma equiparação do número de

respostas do sexo masculino e feminino, resultado este derivado da interferência do
curso de Serviço Social que não apresenta homens em sua amostra.
Sobre a nacionalidade dos egressos com base no questionário de pesquisa
constatou-se que todos os egressos são brasileiros. Sendo que depois da conclusão
do curso a maioria dos egressos permaneceu na

região onde concluíram

a

graduação.

Diante dos dados obtidos na pesquisa pode-se verificar que referente ás
expectativas dos egressos sobre o curso, foram atingidas, no entanto, de modo
razoável após anos da conclusão do curso de graduação.

Em relação as atividades de aperfeiçoamento pro fi ssional, a maior parte dos
egressos realizaram cursos para aprimorar o conhecimento adquirido no período de
graduação, cursos estes de mestrados, especialização entre outros.
Sobre as atividades pro fi ssionais exercidas pelos egressos, nota-se que da

amostra que compõe esta pesquisa 94,87% dos egressos exercem atualmente
atividade profissional. Sendo que a maioria dos egressos dos cursos de Direito,

Serviço Social e Ciências Contábeis optaram por trabalhar na area no qual concluiu
o curso de graduação.
Quanto as principais dificuldades encontradas pelos egressos, no mercado de

trabalho, foram constatadas as exigências de

experiência pro fi ssional

pelos

empregadores e o mercado de trabalho concorrido, tornando necessário encontrar
meios alternativos de colocação profissional e criar por parte do egresso um
diferencial entre os demais concorrentes das vagas de trabalho.
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Em se tratando da situação financeira dos egressos veri fi ca-se que os
graduados encontram-se e uma situação favorável, variável esta demonstrada pelo
nível de satisfação em relação à remuneração recebida.

Contudo, pode-se verificar que os cursos estudados possibilitam o profissional
a ingressar em diferentes areas do mercado de trabalho, tornando-os competitivos
em relação aos outros profissionais concorrentes, bem como possibilita urna
remuneração satisfatória

5.3 QUANTO AS SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Quanto as sugestões para trabalhos futuros, devem ser abordados outros
cursos de graduações em busca da identi fi cação de perfis profissionais de egressos
que atuem em areas diferentes do mercado de trabalho. Bem como deve ser
relacionado este tipo de estudo com graduações de diferentes instituições de ensino
superior, nas mais diferentes localidades, com intuito de identificar as diferenças dos
egressos provenientes das diversas IES existentes no território nacional.
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APÊNDICES

APÊNDICE A

—

Solicitação de dados referentes aos egressos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
SEC. DE CURSOS — ADMINISTRAÇÃO — CONTÁBEIS — ECONOMIA — SERVIÇO SOCIAL
CEP 88040-900 —FLORIANÓPOLIS — SANTA CATARINA
TEL. (048) 3331 9384 — 3331 9386 —3331 9381 - FAX (048) 3331-9585

ILUSTRISSIMA

SENHORA COORDENADORA DO CURSO DE

CIÊNCIAS

CONTÁBEIS,

Fernando Inácio Bleichvel Costa, matricula n° 01203169, residente a rua.
,
, Bairro
, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP:
, telefone:
, vem mui respeitosamente requerer a V. Sa.: A
listagem de formandos do Curso de Ciências Contábeis (Direito e Serviço Social) de 1999/1,
bem como os seus respectivos e-mail e telefones para contato, a fim de aplicar um
questionário, para obter dados referentes ao perfil destes egressos. Este questionário integra a
Monografia intitulada de "EGRESSOS COMO FONTE DE INFORMAÇÃO: UM
ESTUDO COMPARATIVO DO PERFIL PROFISSIONAL DOS GRADUADOS DOS
CURSOS DE CIÊNCIAS CONTABEIS, DIREITO E SERVIÇO SOCIAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA", orientado pela Professora Dra.
Elisete Dahmer Pfitscher. Cabe ressaltar, que o estudo dos egressos é essencial para
identificar a eficácia da atuação de uma instituição de ensino superior na construção do
conhecimento necessário para o profissional atuar de forma competitiva e diferenciada no
mercado de trabalho. A realização destes estudos auxilia a universidade a revisar e
implementar novas políticas e estratégias, a fim de melhorar a qualidade do ensino de
graduação e de formar profissionais aptos a atender os anseios da sociedade. A universidade
poderá utilizar os resultados da presente pesquisa, para adaptar o curriculo do curso, com
base nas necessidades atuais dos profissionais que já estão inseridos do mercado de trabalho,
bem como aprimorar a estrutura fisica da universidade, a fim de corresponder aos desejos e de
fortalecer a absorção do conhecimento do corpo discente.
Nestes Termos:

Pede Deferimento
Florianópolis, 25 de setembro de 2006

Assinatura

E-mail: nandoibcbol.com.br
fernandocosta(&grad.ufsc.br
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APÊNDICE B — Questionário de Pesquisa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS
Aluno: Fernando Inácio Bleichvel Costa
Matricula: 01203169
CPF: 034.306.359-00

Orientadora: Professora Dra. Elisete Dahmer Pfitscher
Este questionário integra a Monografia intitulada de "EGRESSOS COMO FONTE DE
INFORMAÇÃO: UM ESTUDO COMPARATIVO DO PERFIL PROFISSIONAL DOS
GRADUADOS DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTABEIS, DIREITO E SERVIÇO
SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA". É um trabalho de
conclusão do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa
Catarina, que tern exclusivamente fins acadêmicos, e que guarda o anonimato das
respostas de seus participantes. Este trabalho tem por finalidade realizar um estudo
dos egressos dos Cursos de Serviço Social, Ciências Contábeis e Direito de 1999/1,
desta universidade, a fim de identificar o perfil profi ssional destes egressos. Para
obter êxito no objetivo tratado neste trabalho, solicita-se o preenchimento deste
questionário. Desde já, agradecimentos pela atenção dispensada, e colocam-se os
autores envolvidos neste processo a disposição para qualquer esclarecimento.

Bloco I — Elementos Básicos de Identificação

1- Qual o seu Curso?
( ) Ciências Contábeis
( ) Direito
( ) Serviço Social
2- Turno da Graduação:
( ) Diurno
( ) Noturno
3- Data do inicio do curso na UFSC?

4- Sexo dos graduados:
( ) Masculino
5- Qual a sua idade:

6- Nacionalidade:

( ) Feminino
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7- Naturalidade (cidade / estado):

8- Estado e Cidade no qual você reside atualmente:

9- Estado civil atual:
( ) Solteiro
( ) Casado

( ) Viúvo
( ) Divorciado

( ) Separado
( ) Outros

Bloco II — Elementos que antecederam a graduação

1- Qual a sua formação ao nível de 2° grau:
( ) Técnico. Qual(is) curso(s):
( ) Normal (cienti fico)
( ) Supletivo
( ) Outro(s). Qual(is)?

2- Sua formação à nível de 2° grau deu-se em escola:
( ) Pública
( ) Particular
( ) Ambas
3- Você ingressou neste curso da UFSC através de:
( ) Vestibular (UFSC)
( ) Transferência externa
( ) Retorno
( ) Transferência interna
( ) Outro(s). Qual(is)?
4- Qual(is) o(s) motivo(s) de você ter optado este curso de graduação?
( ) Mercado de trabalho mais amplo
( ) Vocação profissional
( ) Baixo índice de candidato por vaga no vestibular
( ) Interferência por parte da família
( ) Para possuir diploma de curso superior
( ) Trabalhava na área
( ) Outro(s). Qual(is)?
5- Você exercia atividade profissional antes de ingressar neste curso superior?
( ) Sim
( ) Não
6- Se a resposta da questão anterior for afirmativa, qual a área profissional que
você atuava neste período?
( ) Funcionalismo público
( ) Empregado(a) — CLT
( ) Estagiário(a)
( ) Empresário(a)
( ) Profissional Liberal
( ) Outro(s). Qual(is)?
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07- Qual(is) o(s) fator(es) que levou(aram) você a ingressar na UFSC, a fim de obter
esta graduação superior?
( ) Ensino público e de qualidade
( ) A universidade fi ca proximo a minha residência
( ) A UFSC é melhor conceituada em relação a outras universidades
( ) Outro(s). Qual(is)?

Bloco Ill — Vida acadêmica
1- No momento em que você ingressou no curso tinha conhecimento do objeto de
estudo, bem como a area de atuação profissional?
( ) Tinha bom conhecimento
( ) Pouco
( ) Muito Pouco
( ) Nenhum conhecimento
2- Você participou de alguma atividade acadêmica oferecida durante o período de
graduação? Qual(is)?
( ) Estagio
( ) Congresso Cientifico
( ) Monitoria
( ) Outro(s). Qual(is)?
( ) Não participei de atividades acadêmicas
3- Caso você tenha realizado estagio. Qual foi a colaboração do estagio para a sua
vida acadêmica e pro fi ssional?

4- Durante o período de graduação, você realizou algum curso de aperfeiçoamento
profissional?
( ) Não
( ) Sim. Qual(is)?
5- Você exercia atividade remunerada, ao longo da graduação?
( ) Sim, na area do curso
( ) Sim, em outra area
( ) Não. Qual(is) o(s) motivo(s)?
6- Em busca de conhecimento extra-sala, quais as fontes de acesso a informação
que você utilizava?
) Biblioteca
) Internet
Professores
( ) Profissionais da area
( ) Outro(s). Qual(is)?
(

)

7- Qual o número de reprovações em disciplinas ao longo do curso?
( ) Nenhuma disciplina
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(
(
(
(

)
)
)
)

Uma disciplina
Duas disciplinas
Três disciplinas
Mais de três disciplinas

08- Como você avalia o seu desempenho no curso?
( ) Excelente
( ) Ótimo
) Regular
( ) Péssimo
Bloco IV — Vida profissional após a conclusão do curso
1- Atualmente, as suas expectativas referentes ao curso foram atingidas?
( ) Totalmente
( ) Razoavelmente
( ) Pouco atingida
( ) Não foram atingidas
2- Qual seu atual conceito sobre o curso concluído?
( ) Excelente
( ) Bom
( ) Satisfatório
( ) Regular
( ) Deficiente
3- Caso a sua resposta na questão anterior seja deficiente, aponte quais as
deficiências?

4- Após a conclusão deste curso superior você realizou ou esta realizando outra
graduação?
( ) Sim. Qual(is) o(s) curso(s)?
( ) Não
5- Caso afirmativo, na questão anterior, quais os motivos que o levaram a realizar
outra graduação?

6- Você pretende realizar mais algum curso de graduação?
( ) Sim. Qual(is) o(s) curso(s)?
( ) Não
7- Após a conclusão da graduação, você realizou algum curso de aperfeiçoamento
profissional ou pós-graduação?
( ) Sim
( ) Não
8- Caso a resposta seja sim na questão 07, qual(is) foi(aram) o(s) curso(s)
realizado(s)?
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( ) Especialização
( ) Mestrado
( ) Doutorado
( ) Outro(s):
9- Quais cursos de aperfeiçoamento profissional você deseja realizar?

10- Após a conclusão do curso, quais foram as maiores dificuldades para ingressar
no mercado de trabalho?
11- Quais as medidas tomadas para contornar tais dificuldades?

12- Você já atuou profissionalmente na área de sua formação acadêmica?
( ) Estou atuando
( ) Nunca atuei na área
( ) Já atei na área, mas no momento não estou

13- Caso positivo na questão anterior.Qual foi o intervalo de tempo da formatura até
o ingresso no primeiro emprego na área de formação?
( ) Até 4 meses
( ) Entre 4 e 8 meses
( ) Entre 9 e 12 meses
( ) Acima de 12 meses
( ) Já trabalhava na área antes de formado
( ) Nunca trabalhei na área
14- Atualmente, você trabalha?
( ) Sim
( ) Não. Qual(is) o(s) motivo(s)?
Caso afirmativo na questão 14, responda as questões de 15 a 17.
15- Qual a área profissional que você trabalha?
( ) Funcionalismo público
( ) Empregado(a) — CLT
( ) Estagiário(a)
( ) Empresário(a)
( ) Profissional liberal
( ) Outro(s):
16- Qual o cargo exercido dentro da instituição em que você trabalha?

17- Como você se sente com a remuneração recebida?
( ) Muito satisfeito
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( ) Satisfeito
( ) Insatisfeito
18- Você possui registro em conselho de classe, da respectiva graduação
concluida?
( ) Sim
( ) Não
19- Quais as disciplinas do curriculo do seu curso, que não trouxeram beneficio
profissional ao longo destes anos, bem como podem ser consideradas
desnecessárias ou ultrapassadas?

20- Em quais pontos a estrutura universitária de apoio pedagógico (bibliotecas,
laboratórios, auditórios, etc) poderia ser melhorada, a fim de formar profissionais
mais qualificados?

21- Em sua opinião, o que se pode mudar no curso, a fim de formar profissionais
mais preparados para o mercado de trabalho?

22- 0 que você pensa a respeito do Centro Sócio-Econômico e o Centro de Ciências
Jurídicas quanto a seus cursos?

23- Qual dos cursos da UFSC que tem maior ligação com sua area de formação?

Muito Obrigado!
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ANEXO A — Currículo 1994/1 do curso de Ciências Contábeis
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
302 Currlculo:19941

CIENCIAS CONTABEIS

Habilitação: Bacharelado em Ciências Contábeis

Documentação: Parece Criacao = 39 - 08/02/1965-MINISTERIO DA EDUCACAO CULTURA
Decreto Criac,ao = 75590 - 10/04/1975
CUM] reconhecido pelo Decreto Federal 75590, de 10104/1975, publicado no Diário Oficial da União de 11/04/1975
Objetivo:

0 grau de Bacharel em Ciencias Contabeis, que habilita ao exercido de Contador, visa promover a formacao do individuo
como profissional no campo gerencial privado e publico , e complementar sua socializacao como cidadao brasileiro
comprometido com o desenvolvimento economico e social, no mundo moderno.

Titulação:

Bacharel em Ciências Contábeis

Diplomado em: Ciências Contábeis
Perlodo de Conclusão do Curso:
Carga Pioraria Obrigatória:

Numero de aulas semanals:
Coordenador do Curso:
Telefone:

Mínimo: 8

UFSC: 3384

semestres

Maximo: 14 semestres

CFE: 2700
Optativas Profissional: 162

Minimo: 11

Maximo: 25

Prof' Bernadete Limongi
3319381

Ciclo Basico

Fase 01
Disciplina

tipo

1
RA Aulas Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Entdades e informagZes sobre elas Contabilidade e suas finalidades Patrimônio e Patrintrao Liquid°. 0 bakinço Patrimonial Entdades em opera ção' registros collates
Waves de 'balanços sucessivos' e através de 'partidas dobradas' Prins! pos Contábeis abordagem inicial. Estruturaçao das denonstações contabers a parts do registro de
operaçOes - Botany° Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercfcio. Demonstração dos Lucros ou Prejufros Acumulados. demonstração des Mutaples do Patnmôno
Líquido e Demonstração das Origens e Aplicapóes de Recursos. Notes Explicativas (introdução) Tópicos sobre a histeria do contabilidade

CCN5115 Contabilidade I

Ob

72 4 CCN5103

O computador na sociedade, nas instituktiet e no uso pessoal. Fundamentos de 'Hardware': principais unidades funcionais dos compuladores. Fundamentos de 'Software'
Ponmpou 'soflwares' bascos. Principais 'softwares'aplicativos. Estudo de um processador de task. Estudo de uma planilha eletrônica

CCN5221 informatica Contabil I-a

Ob

72 4

CEC/140 ou
CEC5203 ou
CEC5221 ou
INE5203 ou
INE5221

Métodos e tecn lees da Pesquisa Bibhogréfica. identificação e uso das fontes de informação estudo e aplicação das normas de documentação da ABNT

CIN5100 Pesquisa Bibliografica

Ob

36 2 BDC5100 ou
BDC5105 ou
BDC5225 ou
FIL1115 ou
FIL5115

Objetivo da atividade económica. O Sistema Econômico fechado. Cama/ação. 0 Setor Público. O Sistema Económico aberto 0 Sistema monetario hnancero 0 consumo
Renda Nacional A unidade produtora ao sistema económico. A repartção do produto no sisterna econômico Flutuações econômicas

CNM5105

Introducao a Economia

Ob

72

4

CNM1105

Ob

36

2

LLV1114
LLV1175
LLV5175

Ob

72

4

M1M1139 ou
MTM5144

Sistemotnação de aspectos gramaticais.

LLV5211

Fundamentos Gramaticais

ou
ou

Conjuntos. Lógica Matemática Inequag5es. Algebra Matricial

MTM5181

Metodos Quantitativos I

Formação histbnca de Santa Catarina A questão cultural Recursos produtivos A realidade empresarial do Estado Estrutura Agrare A quasar, do mew ambiento Es/nature
poll/ice catarinense O MERCOSCIL.

SP05218

Estudo da Realidade Catarinense

Data: 04/07/2005

Ob

54 3 CS01217 ou
CS05217 au
CS05218

Núcleo de Processamento de Dados
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
302 Curriculo:19941

CIENCIAS CONTABEIS

Habilitação: Bacharelado em Ciências Contábeis

Fase 02
tipo

DIsciplina

2
HA Aulas Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Escrituraçao e byres contébed: aspectos legais e formats. Contas e Pianos de Conies. Fatos contabeis. Ave Crculanlg. doponibdidedes. investment:es temporaries e contas a
receber Alive Circuiente 'estoques em urna ernpresa cameras/ 110m. Ativo Circulante. despesas antecipadas. AIN° Readzavel a Longo Pram AIN° Permanente (abordagem
introdutoria), com Enlase no Ativo Imobilizado. Passivo Crcu/ente e Passivo &give! a Longo Prazo. Patrimanb Liquido introdução ao esludo. A contabeciade &ante da
infiageo, no Brasil: introdução. Aprofundamento do estudo dos Principles Fundamentais da Contabilidade Tópicos sObre a hatone da contabdidade

CCN5116 Contabilidade II

Ob

72 4 CCN1112 ou

CCN5115

CCN5112
Sistemas de Inforinações Garenclais. Estudo engineec desenvoNimento operacao e manutenção de um sistema de Informações gerenciais baseado em um gerenc.edor de
Banco de Dados Estudo das principais funções de um gerenciador de Base de Dados Desenvolvimento de um projeto de sistema computadonzado
CCN5222 Informatica Contabil II - A
Ob
72 4 CEC1105 ou
CCN5221

DIR5951

Institulcoes de Direito

CEC5204
CEC5222
INE5204
INE5222
72 4 DPC5122

Ob

ou
ou
ou
ou

DPC5123 on
DPS5113 ou
DPC1113 eh
DPC1123
Din fribulgbes de frequencies. Apresentações em tabelas e greficos. Medidas de posição central, disperse° e assimetna. Tabelas de contingência Diagramas de dowsed,

Coeficiente de associação e de wie/agao. Ajustes de Curvas Números undoes. Sikes Temporais. Avatiação de Tenant-is e Sazonaleade
INE5125 Metodos Estatisticos I
Ob
72 4 CEC1217 ou
MTM5181

CEC5105 ou
CEC5125 ou
INE5105
Classificação e caracterisices de Redação Comercial. Diferentes tipologias decades

LLV5212 Redacao Comercial I

comerciais.

Ob

36 2

Ob

72 4 MTM1146 ou

Rotações Funções Lilnite. Derivada Integral

MTM5182 Metodos Quantitativos II

MTM5181

MTM5146
Cicio Profissional

Fase 03
Disciplina
CAD5104

tip*
Teoria Administrativa

Ob

3

HA Aulas Equivalentes
72 4 CAD1103 ou
CAD5103

Pré-Requisito

Conjunto

CCN5115

ImestimentoS (do Alive Permanente): classificação coteries gera is de avaliação. Participações societeres: avaliação bete meta*, do custo e peb método da equivalência
patrimonial Ativo Imobilizado (do Ativo Permanente): aprofundamento do estudo. Ativo Diferido (do Ativo Permanente): aprofundamento do estudo Passim Croufante e
Passive Bag/vela Longo Prazo: debentures Resultados de Exercicios Futuros. Peened', Líquido: conclusão do oStudb. Contabilidade de empresas industnad. A
contabilidade dente da inflação. no Brasil conchae* do estudo

CCN5117

Contabilidade Ill

Ob

72 4 CCN1113 ou

CCN5116

eh

CIN5100
CCN5113
Prétka Fuca/ e contabil de empmsas comerciais

CCN5121 Laboratorlo Contabli I

COW

aplicação de técnicas e recursos convencionais e informateados.

Ob

72 4 CCN1126 ou

CCN5116
CCN5221

eh

CCN5126
Noções de Probabilidade. Distribuições dinmans)! e normal Amostragem. Eslineção de par-amebas. Testes dehipõlesen pare proporçgo media a &ravage de necfies.

INE5128

Metodos Estatisticos II

Ob

72 4 CEC1218 ou

CCN5222

eh

INE5125

eh

MTM5182
CEC5106 ou
INE5106
Identecação e produção de diferentes documentos comerciais, segundo normas vgentes.

LLV5213 Retlacao Comercial li

Ob

36 2

LLV5212

Juros simples Desconto simples. Equivalência de capitais Juro completo. Descontoe equkalance de Capdais. Rendas Rendas constantes Rendas vanedas

MTM5151

Matematica Financeira I

bata: 04/0712005

Ob

72 4 MTM1151

Núcleo de Processamento de Dados

CCN5115
CCN5221
MTM5182

eh
eh
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
CURRiCULO DO CURSO
Curso:

302 - CIENCIAS CONTABEIS

Curricuio:19941
Habilitação: Bacharelado em Ciências Contabeis

o

Fase 04
Disciplina

tipo

HA Aulas Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

COntablfidade de matrtz e fillais. Aspectos contabeis nas imperteçdes e exportaçOes. Aspectos contatos nas fusões. incorporações a cintos Conversao do ,-.,,,,,,
contabeis pare moeda estrangera. Consokfac/So de demonstrações contábeis.

CCN5118 Contabilidade IV

. Ob

72 4

CCN5117

Aprofundamento de pc-Alice fiscal e contabil de empresas carnerciais com apticac5o de técnicas e recursos convenciona is e InfOnllatted03.

CCN5122 Laboratorio Contabil II

Ob

54 3 CCN1126 ou

CCN5116
CCN5221

eh

CCN5126
Natureza da Contabilidade de Custos e Conceitos Basicos. Sistema de Custeamento porPnocesso. Sistema de Custeamento por Ordain de Produçao. Gustav dos Produtos
Conjuntos a de Subprodutos. Métodos de Custosa. Aspectos Técnicos e Piaticos de Sistemas de Custos.

CCN5137

Contabilldade de Custos

Ob

72 4 CCN1133 ou

CCN5117
INE5126

eh
eh

MTM5151
DIR5972

Legislacao Soc. e Previdenciarla

Ob

72

CCN5133
4 0PS5204 ou

CCN5116
DIR5951

eh

DPS5203 eh
DPS5213 ou
DPC1213 eh
DPS1203
AmortiZaçáo de divides. Correcto monetaria. Deprecia2,So. Comparaçáo entre alternativas e investimentOS.

MTM5152 Matematica Financeira II

Ob

72 4 MTM1152

MTM5151

O surgrrnento da Sociologia como ciência no contexto das revoluções industrial e francesa. Sua aplic-abilidade as ciências contabeis. A sociologic, feudal e capitalista eis
desenvolvimento da contabilidade. Concertos básicos do materialism histórito e dal/abed classes sociais, modo de prOduçao, trabalho. força de trabalho. deologe Estado
mercadorias, re/afrao indivkluo e scciedade nas diferentes perspectives sociológicas. O desenvoNimento do capitalism brasdeiro. 0 papal do Contador neste contest»

SP05145

Contexto Soc. e Contabilidade I

Ob

54 3 CS01128 ou
CS05128 ou
CS05145

CCN5116

Fase 05
Discipline
CAD5151 Teoria das Organizacoes

tipo
Ob

HA Aulas Equivalentes

Pró -Requisito

Coniunto

CAD5104

72 4 CAD1151

Custos pare Controle. Custos Influentes na Tomada de Decisões. Contabilidade por Responsabilidade e Alocação de Custos. Centros de Lucros e Preços de Transferences
Avaliaçáo do Desempenho. Aspectos Técnicos e práticos de Analise de Custas.

CCN5139 Analise de Custos

Ob

72 4 CCN1134 ou
CCN5134

CCN5137

Concerto. Preparuotiodas demosntreções conta beis para analise. Métodos de análise. Capital de pro. Análise de balanços em moeda constante. &leave° financera e
situaçáo econdmica Alavancagem financeira.

CC N5303

Analise das Demonstr. Contabels

D1R5966 Legislacao Com. e Societaria

Ob

Ob

72

4 CCN5302

72

CCN5310 ou
CCN1302 eh
CCN1310
4 DPS1111 ou

eh

CCN5118
CCN5137
MTM5152

eh
eh

CCN5116

eh

DIR5951
DIR5991

Legislacao Tributaria

Ob

DPS5111 ou
DPS5112
72 4 DPC1110 ou

CCN5116
DI R5951

eh

DPC5110
loboduçáo Modelagem de Processos Decisdrios. Modelos Probabillsábos- reasta da Dectsáo Programação Linear Problemas de Sequenciamento e Coordenaçáo Pesquisa
Operacional - Presente e Futuro.

EP85119

Pesq. Oper. Apl. a Contabilidade

Data: 04/07/2005

Ob

72 4

Núcleo de Processamento de Dados

CCN5137
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
302
Curriculo:19941

- CIENCIAS CONTABEIS

Habilitação: Bacharelado em Ciências Contabeis

o

Fase 06
Disciplina

tipo

HA Aulas Equivalentes

Pre-Requisito

Conjunto

Natureza da Contabilidade Gemmel e Concertos Basicos. Formaçao de Preps. And use do Ponto de Egli,Ifbno e da Alavancagem Operaconal Re:aç,5es Sn
Custo-Volume-Lua-o. Influência das Técnicas Quantitativas na Contabilidade Gerencial. Controle Oerencial Estudos de Gasps Relacionados em Con/role Gerenodb
Sistemas de InformaçOes.

CCN5140 Contabilidade Gerencial

Ob

72 4

CCN5139
MTM5152

Ciência e senso comum. Mikados do conheclmenfo. Objetivos da ciêncifl a explicastio cientlibe e teoria. Pesquisa ciEntlfica: probbmas e AS:biases Concedes, constructos,
variaveie Prcyetos de pesquisa: significado, linaliciade e crinclpios. Aloordagem experimental e nao experiMental Dehneementos das pesquisas cnténos. 'fleas de pesquisa
classificação, critérios de avaliaçao. Pesquise cientifica na area social tipologia e caracterlstices. Pesquisa amostrat tipos, me/ado/agia e valdade Mensuregao concertuapão
e níveis Teoria da fidedbridade. Teoria da validade. Meiodos de observactio e coleta de dados A aplkagao de métodos matemáticos e estatfscos na pesquise em
contabilidade
CC N5141

Tec. de Pesq. em Contabilidade

Ob

72 4

CCN5118
CCN5139
EPS5119

eh
eh

O desenvolvimento do eansamento.contabil. A contabilidade ncrte-amerkana e sua influência A evolução da contabilidade no Brasá Teoria versus prafra confabs,
Contabilidade: objeto e objetivos. Estruture dos conceitos con/abe/a. Ativo: conceituação. caracterizagao. avaliaçao/mensuragao. Passas oonceituação ceractenzaçao
avaliaçãormensuração. Patrimonb Liquido: teorias que o embasarn. Race/tan, despesas, ganhos o pero/as. Evidenciacao (disclosure).

CCN5143

Teoria da Contabilidade

Ob

36 2

CCN5117

Impostos Diretos, Impostas Indiretos e Contibuiçães, no ambit° Federal Estadual e Munkipal (exceto Imposto de Renda)

CCN5316 Contabilidade Tributaria I

Ob

54 3 CCN1306 ou

CCN5137
DIR5991

eh

CCN5306
Conceitos básicas. FungOes de demanda e oferta. Elasticidade: preço e rends. As teorias de demanda cardinal e ordinal. A bona da firma. As funções de produção e de
custos O mercado perfeito e os mercados imperfeitos na formacao do preço . As contas nacionals. As furipóes consumo epoupança A tong/to investimento A demanda e a
oferte monehlria. 0 equilibria nos mercados real e mirone/ar/o.

CNM5145 Teoria EconomIca
Classificação e características de redação

LLV5374

Ob

72

4 CNM1145

CCN5139
CNM5105

eh

textos de documentos e de correspondencia °friar

Redacao Oficial

Ob

36

2

A Contabilidade corno uma ciência social: constatação e decom3ncias. A organização da sociedade capitalista: Estado. empresa. sindicatos. organizações da sccedade
Orpanizaçao burocrática. As responsabilidades da contabáidade e do contador neste contexto. Identificação dos grupos sociais intrados e conflitos de eteresse Pressões
socials sobre a COntabdidade: balanço social demonstração do valor agregado. contabilidade e meio anbiente. Desigualdade social e internacionalizaçõo da economia
aspectos politicos. econOrnicas e culturais.

SP05146

Contexto Soc. e Contabilidade II

Ob

Disciplina Optativa I

Ob

54 3 CS05146

CCN5118
SP05145

eh

Fase 07
Disciplina

CAD5133

Adm. Financ. Api.a Contabilidade

tipo
Ob

HA Aulas E ulvalentes
72
4 CA01132 ou

Pre-

ti I s Ito

CAD5104

Conjunto

eh

CCN5140
CAD5132
Estudos lnazdutdroos. Orçamento Pd bico. Receita e Despesa Orçamentaria. &iambi° Financero. lug-eases Pliblicos Extraordbarios. Fiscalizagão Fina ncera e Crçamentane

CCN6144 Tee. Orcament. e Fin. Publicas

Ob

72 4

CNM5145

Desenvolver habilidades gevenciais do académico em Ciências Conta beis na administraçao . de empresas comerciais. Para tanto sera uNtrada a tecnba de simulação
empresarial lambem chamada de jogos de empresa, mediante utilizaçao de fficnices e recursos convencionais e informatizados.

CCN5151 Jogos de Empresa I

Ob

54 3

CCN5139 eh
CCN5303

Impaslos Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas

CCN5317

Contabilidade Tributaria II

Ob

54 3 CCN1307 ou

CCN5316

eh

DIR5966
CON5307
Conceitos Etasicos de Auditoria Normas Profissionab de Auditor. Aromas de Auditory Independente. Planejamento de Auditoria. Programa de &beano. Controle Interno
Papéis de Trabalho. Técnicas de Auditoria Auditoria de Contas Patrimoniais. Auditoria de Contas de Resultado. Retal/trio de Auditoria.

CCN5318

Auditoria Contabil

Ob

72 4 CCN1305 ou

CCN5316

eh

EPS5119
CCN5305
Fundamentos ria Eficidade e escolas fitosõfices que os interprelem. Questbes éticas numa organização. O cattier &bee porn= da conduta profissional

FIL5109 Etica e Filosofia Politica
Disciplina Optativa

Data: 0 4/07/2005

Ob
Ob

72 4

Wide° de Processamento de Dados

CCN5118
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRiCULO DO CURSO
Curso:
302
Curriculo:19941

- C1ENCIAS CONTABEIS

Habilitação: Bacharelado em Ciências Contábeis

Fase 08
Disciplina
CAD5147 Administ. Financeira e Ornamento

tipo
Ob

HA Aulas Equivalentes
72 4 CAD1147

Pré-Requisito
CAD5133

Conjunto

Pratica fiscal e co útil! complementar

CCN5123 Laboratorio Contabil HI

Ob

54 3

CCN5/14

oft

CCN5122
CCN5303
CCN5317

otr
eh

CCN5126 ou
CCN1114 eh
CCN1126
Contabilidade Públra Receita e Despesa Publicas Exercício Frnancero. Fundos Especiais Cívica Pública. Patrilnonio Públi°0 Inventéno Plano de Cantos Escrituresto
Balanços Análise e Interpretaçgo dos Balanços Públicos.

CCN5145 Contabilidade Publica

Ob

54 3 CCN1161 ou
CCN5161

CCN5144

A perícia como prova Judicial. 0 Perito porno athriliar da Justiça. 0 Perib.Contador co Assistente Técntoo e seus campos de atividade. A inserpgo da Perícia no Código do
Processo Cn.11e na Legista çao pertinente Formuleggo de Quesitos, Laudo, prazos e documentaçgo para suporte das parkas Fionoraras ghee profisSional

CCN5146 Penda Contabil

Ob

54 3

CCN5318

Desenvolver habilidades gerenoeis do acedarnico em Ciencias Contábeis na administrngo de empresas industrials. Para tanto sern utilizada a técnica Be sirnoteggo
empresarial tamtem chamada de jogos de empresa, mediante utilizing° de tocnicas e recursos convencionais e inforrnatizarios

CCN5152

Jogos de Empresa II

Ob

Os coteries para ace/tag* de teams cientlfras. A relaggo entre teorla

FIL5103

Filosofia da Ciencla

54 3

CCN5139
CCN5303

eh

e fato. Explicapaes cientlhcas 0 progresso das °pandas e as revedwbes cientlficas

Ob

72 4 FIL1101 ou
FIL5101

CCN5118

A organIzaçgo social. Dinamica interpessoal. rnonva9ao individual e grupal PercepOo social Mudanças individuais e grupais Estudas de relacione mento intergrupal
interpossoal. Comuntcagigo, conflito e poder.

PSI5114 Psicologia Apl. a Contabilidade
Disciplina Optativa

Data: 0410712005

Ob
Ob

72 4
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRD-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRICULO DO CURSO
Curso:

302 - CIENCIAS CONTABEIS

Curriculo:19941
Habilitação: Bacharelado em Ciências Contábeis

Disciplinas Optativas

102

Discipline

tipo
HA Aulas Equivalentes
Pre-Requisito
Conjunto ,
Sgnffisado da Culture Brasileira. Concedo de Culture Bresdete O Signécado conteúdo da Arta O teeflo no Brasil. Primores Manifestagaes 0 teatro na atualidade A
Literature Brasibte. A Literature no período colonial A Literature Contemporenea. 0 cinema Are odeio. Primaras Manifestepaes. ()cinema novo Comuntaçáo de Massa
ANT5203 Culture Brasileira
Op
72 4 CS01203 ou
CS05203
Organizaçao e Contabilidade Hospitalar. Plano de contas e legislagao especifica sotto hospitais. Limes de escriturado e legam. Documentos Registros de relevagaocontabri
de gestaoApure0o de custos. Apurado de resultados e encanamento de exercicio. Balanços. Relatórios.
CCN5107 Contabilidade Hospitalar
Op
54 3 CCN1107
CCN5137
A empresa
Legislavao especlfica. Formaçáo e epropriaçáo de custos. Piano de Contas. Monogram. Balanços.
CCN5142 Contab. de Empresas imobIllarlas
Op
54 3 CCN1142
CCN5137
Estudos e Debates de Ticos Especiais de Contabilidade perennial, previamente salecionados e programados tyro Departamenro, dO acordo corn a relevance a at
dos trams de interesse de pasta° empnesarial
CCN5155 Top. Esp. de Contab. Gerencial
Op
54 3
Aplicações do enfoque 5ist4mico à contabilidade e controfetloria. Definido dos elententos do sistema de informastes conat bei s e do sistema de informações
economise-finance/Ms. Os nlveis es integrado dos sistemas de integragees contábeis Caracterfsticas dos subornas de informações contabeis avançados O potence( do S/C
como suporte es decisões. Contabbdade Estratégica/Finencera/Gerenciat Introdução a projetos de sistemas metodologia lases de um projete e envoAérnento de Area
contábil
CCN5156 Sistemas Contabels
Op
54 3
CCN5140
Os Tópicos Especiais de Contabilidade serao previamente programadospelo Depertamento, constarao do piano de ensino da disc4olina quando for ofenscrla no semestre. e
abrangerto estudos, debates, seminaries, paineis, viagens, visitas etc.. de assent= dos mais diversos relacionados com o ensino des chimes conMbeis
CCN5157 Top. Esp. de Contabilidade
Op
54 3
A empresa industrial. investimentos e financiamentos na Indústria. Cub do Processo Produtivo. Plano de Conies. funções e fluxograma das contas. Resultando e sue
apuraglio. Retificaçáo des contas integrals a diferenciais. Demonstrações conta beis
CCN5158 Contabilidade industrial
Op
54 3 CCN1135 ou
CCN5137
CCN5135
Aplicaçáo da Conlabiliclade its instituições Financekas. Fundes das Instituições Financekas. Bancos e suas funções Legislado Bancena Braseara. Organized° das
Instituições Financeias Plano de Conies Padre°. Aniffise e con fabflizaçao des principal's Opera pões At
e Passives. Apureçao de Resultados. Relaçáo administrative e
contábil entre Marisa Filiais. Noções elementares de Custo Banceria'.
CCN5159 Contab. de Inst. Financeiras
Op
54 3 CCN1109 ou
CCN5137 eh

CNM5145
CCN5109
Empresa Rural Contabilidade Rural. &motel° Social nas Empresas Rurais Custos Ag-too/as. Depreciado, Exaustao e Amortized* na Empresa Rural Corrado Monetária
Ronne Confab,/ e Registro das Operações Plano de Contas. Balanço Patrimonial. DemonstractiO do Resultado do Exerolcio.
CCN5160 Contabilidade Rural
Op
54 3 CCN1138 ou
CCN5137

CCN5138
Fungaodas Empresas de Seguro. Origens e objetiVos do Segura Legetapo &aSifere sobre Seguro. Rotina da contabilMado das operações das Empresas Sept:adores
Constiluido econtabilMado das Reserves Técnicas. Aplicações das Reserves Técnicas. Apuregao dos Resultados e Demcvnealivos Contábeis Fundo des instrtudes
Previdencelnes. Legislado Brasileka. Piano de Contes Pactron&ado. Registro das Pn'ncipais Opera des. Constiluido, contabilizagao e apliCado das Reserves Tactic-es
CC N5182 Cont. de Emp.de Seg.e Prev.soc.
Op
54 3
CCN5137 eh
CNM5145
Hotel coma Empresa. Contabilidade de Custos ApNcada ao Setor Notelet° e de Turismo. Ponto de Equilibria &Shama Uniforme de Contabildade de Fiotais Contreras Internos
de Receictes. Custos em A &B. FOrmaçáo de Preços. Setor de Controlador/a. Sistemas de Controles Infernos leia-moções Gerenciais
CCN5183 Cont. de Hotelaria e Turismo
Op
54 3
CCN5137
Concerto e história do Cooperativismo. Funcionamento a objetivos de empresas cooperatives Legisfaçáo ad/doada. Time de cooperatives. Estatutos sociais Capital social 0
cooperatrvism0 em Santa Catarina. Estrutura e funcionamento contabil de uma Cooperativa Plano de Cordes. Operações conta beis com associedos e ta.cerce Encerramento
e °wive° de resultados. Balanço e Demonstrações contabeis.
CCN5184 Contabilidade de Cooperatives
Op
54 3 CCN1106 ou
CCN5137

CCN5106
A Legislado aplicada és entidades sent fins lucrativos. Constiluicao. Orçamento. Plano de Contas. Escrituravao e encerramento de exembio Balancetes Mensais Balanço
Prestado de Contas de Entidades sem fins lucrativos.

CCN5165 Contabilidade Sindical
Op
54 3 CCN1165
0CN5137
CCN5402 Pesquisa em Contabilidade
Op
54 3
CCN5141
CCN5403 Monitoria em Contabilidade
Op
54 3
De economia dos povos pre-histódcos e dos povos de antiguklade. A economia feudal. A Revoludo Comercial a a polltiCa mercantilista A Revoluçao fndustrel. A econorna
Conloporanes

HST5142

Historia EconomIca Geral I

Op

54 3 HST1142

(03)

3

TRABALHO DE CONCLUSA0 DE CURSO
Discipline

CCN5401 Monografia (TCC)

tipo

HA Aulas Equivalentes

1031

Pré-Requisito

Conjunto ,

Ob

Observações: - Tornar equivalente a disciplina CCN5126, ao conjunto CCN512I e CCN5122(port. 407PREG94).
- Dispensar do cumprimento da disciplina DPC5122 - Instituicoes de Direito o aluno de ciencias contabeis que tenha cursado

Data: 04/07/2005
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:

302 - CIENCIAS CONTABEIS

Curriculo:18941
Habilitação: Bacharelado em Ciências Contábeis

o

com aproveitamento o conjunto de disciplina DPC5123 (ou 1123) - lnstituicoes de Direito Publico e DPS5113 (ou 1113)
Instituicoes de Direito Privado II (port.312/preg/94).
- Dispensar do cumprimento da disciplina FiI5103 - Filosofia da Ciencia, o aluno de Ciencias Contabeis que tenha cursado com
aproveitamento a disciplina FIL5101 - Filosofia I (port.311/preg/94).
- Dispensar do cumprimento da disciciplina CCN5121 ou CCN5122, o aluno que tenha cursado com aproveitamento CCN5126.

- Atividades extra-classe de pesquisa e monitoria em disciplina da area de contabilidade serao registradas como optativas ate
o maxima de 108h/a, assim distribuidas - pesquisa-54h1a, monitoria- 54h/a.
- Tornar equivalente o conjunto CCN5103 e CCN5112 a CCN1111.
- Nao sera considerada, para integralizacao curricular, a carga horaria destinada a monografia.
- 0 aluno devera cursar em disciplinas eletivas-optativas, 162ha, equivalente no curriculo, a tres disciplinas do rol de optativas,
sendo duas obrigatoriamente na area de contabilidade. Para tanto, o curso semestralmente ofertada no minimo, duas
disciplinas eletivas-optativas dentro da area mencionada.
- A matricula em CCN5401 deve ser requerida apos cumprido 2 13 da carga horaria total do curso, e sera cursada
paralelamente com as demais disciplinas que corn poe o curriculo.
- A disciplina CCN5303 tem como equivalente os seguintes conjuntos de disciplina CCN5311 e CCN5302, CCN5310 e
CCN1302, CCN1310 e CCN1311.
- Estabelecer, para os alunos do curso , vinculados ao curriculo 941, para vigorar nos periodos letivos 2001.2 e 2002.1, a
equivalencia entre as disciplinas PSI5114- Psicologia Aplicada a Contabilidade e PSI 5205- Psicologia Organização (Portaria
173/preg/02 de 25-07-2002.).
Dispensar do cumprimento da disciplina CNM5145- Teoria EcOnomica o aluno vinculado ao curriculo 94.1 do curso de
graduação em Ciências Contábeis, que cursou com aproveitamento até 2004.2, inclusive, a disciplina CNM5202- Introdução
Economia de Empresas.

Data 04 107/2005
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ANEXO B — Currículo 2006/1 do curso de Ciências Contábeis
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
302 Curriculo:20061

CIENCIAS CONTABEIS

Habilitação: Bacharelado em Ciências Contábeis

Documentação: Parece Criacao = 39 - 08/02/1965-MINISTERIO DA EDUCACAO CULTURA
Decreto Criacao = 75590 - 10/04/1975
Curso reconhecido pelo Decreto Federal 75590, de 10/04/1975, publicado no Diário Oficial da Uniao de 11/04/1975
Objetivo:

0 grau de Bacharel em Ciencias Contabeis, que habilita ao exercicio de Contador, visa promover a formacao do individuo
como profissional no campo gerencial privado e publico, e complementar sua socializacao como cidadao brasileiro
comprometido corn o desenvolvimento economico e social, no mundo moderno.

Titulação:

Bacharel em Ciências Contábeis

Diplomado em: Ciências Contábeis
Período de Conclusão do Curso:

Mínimo: 8

Carga Horaria Obrigatória:

UFSC: 3384

Numero de aulas semanais:
Coordenador do Curso:
Telefone:

semestres

Maximo: 14 semestres

CFE: 2700
Optativas Profissional: 144

Minima: 11

Maximo: 25

Prof, Bernadete Limongi
33319381

Ciclo Basico

Fase 01
Disciplina
CAD5151 Teoria das Organizacoes

tipo
Ob

HA Aulas Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

72 4

Entidades e informações Sobre elas. Contabilidade e suas finalidades. Patrimônio e Pair/mania Liquido. balanço Patrimonial. Enfilades 'em operação': registros contdbets
atraves de balanços suoessivos' e através de Partidas dobradas'. Principias Contabeis: abordagem inicial. Estruturação das demonstrações contábeis a partis Os registro de
operações: Balanço Patrimonial, Oemonstrageo do Resultado do Ewald°, Demonstração dos Lucros ou Prejulzos Acumulados. Demonstra cão das Mutações do Patrimárdo
Liquido e Demonstração cias Origens e Aplicações de Recursos. Notas Eplicativas (introdução). Tópicos sobre a historla da contabilidade.

CCN5115
DIR5966

Contabilidade I

Ob
Ob

Legislacao Com. e Societaria

72 4
72 4

Estudo e produces de tams técnicos e cenfificos, a par/irdes necessidades dos alunos.

LLV5603 Produção Textual Academica I
Conjuntos, Relações e Funções. Funções de tuna ',eddy& ilrsit

MTM5134 Matematica I

Ob
,

60 4

dIferendação, pontos extremos e lotegração.

Ob

60 4

Fase 02
Disciplina

tipo

2

HA Aulas Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Escrituração e Aims contabeis: asbestos legais e formals. Contas e Pianos de Contas. Fatos conta beis. Ativo Circulante: disponibilidades. alvearimentos temparNios e contas a
receber. Ativo Circulante: estoques em urna empresa comercial típica. Ativo Circulante: despesas antecipadas. Ativo Realiza/rei a Longo Prazo. AtIve Permanente (abordagem
Introdutória), com anfase no Ativo tmoblizado. Passivo CIMUlante e Passivo Ekgivel a Longo Prazo, Patrimônio Límpido: introduce° ao estuda A contabixiade dame da
intlação. no Brasil: introdução. Aprofundamento do estudo dos Principias Fundamentas da Contabilidade. Tópicos sobre a hisfiõrla da contamdade,

CCN5116 Contabilidade II

Ob

72 4

CCN5115

Conceitos básicos. Funções de demanda ester/a, Dasticidade: prep e renda. As teorias de demanda cardinal e ordinal. A teoria da firma. As funções de produção ode
custos. O mercado perieito e os mercados imperfeitos na formaceo do preço. As contas nacionais. As funções consumo e poupança. A função invesemento. A demanda o a
oferta monetária, 0 equilibria nos mercados real e monetario.

CNM5145 Teoria Economica
DIR5972 Legislacao Soc. e Previdenciaria

Ob
Ob

72 4
72 4

Distribuições de frequencias. Apresentações em tabelas e gráficos Medidas de posição central, dispersão e assimetria. Tabelas de contingencia. Diagramas de dispersão
Coeficiente de associação e de correlação. Ajustes de Curvas. Nd meros Indices. Series Temporais. Avaliação de Tendência e Sazonalidade.

INE5125 Metodos Estatisticos I

Ob

72 4

Juros simples. Desconto simples. Equivalência de capitals. Juro completo. Desconto e equivalência de Capitais. Pandas Rendas constantes. Pandas variadas.

MTM5151 Matematica Financeira I

Data: 09/01/2006

Ob

72 4
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
302 Curriculo:20061

CIENCIAS CONTABEIS

Habilitação: Bacharelado em Ciências Contábeis

o

Fase 03
Disciplina

tipo

3
HA Aulas Equivalentes

Pre-Requisito

Conjunto

investirnentoS (do Ativa Permanente): classificação, critérios gerais de avalaçáo. ParticpaçõeS SoCietarias. avallação pelo método do custo a pelo método da ez,valenc:a
patrimonial. Alive imobilizado (do Ativo Permanente): aprofundamento do estudo. MVO Diferido (do Ativo Permanente): aprofundamento do estudo. Rossiya Circulante e
Passivo Extivel a Longo Prazo: debentures. Resultados de Exercidos Futuros. PairlmdMóLiquido: conclusão do estuda Contabilidade cis empresas industriaks. A
contabilidade &ante da inflação, no Brasil: conclusão do estudo.

CCN5117 Contabilidade Ill
CCN5124 Laboratorio de Pratica Contabil

Ob
Ob

72 4
72
4

CCN5116
CCN5116

Fundamentos da Eticidade e escolas filosóficas que os interpretam. Questões éticas numa organização. O caráter ético e politico da conduta profissional

FIL5109

Etica e Filosofia Politica

Ob

72 4

Noções de ProbalAdade. DIstnbui0es binominal e normal. Amostragem. Estimação de padmetros. Testes de hpoteses para proporção. meola e aferenca Os medos

INE5126 Metodos Estatisticos 11

Ob

72 4

INE5125

Arnortizagão de dividas. Correção monetária. Depreciação. Comparação antra alternativas e investimentos.

MTM5152 Matematica Financeira 11

Ob

72 4

MTM5151

Fase 04
Discipilne

tipo

4

HA Aulas Equivalentes

Pre-Requisito

Conjunto

Contabilidade de matrtz e Niels Aspectos contabeS nas importações e exportações Aspectos contabeis nas Modes, ibCtOrporações e codes. Conversão de demonVraodes
contábeis para moeda estrangelra. Consolidação de demonstrações contábeis.

CCN5118 Contabilidade IV

Ob

72 4

CCN5117

Natureza da Contabilidade de Custosa Conceitos Básicos. Sistema de Custeamento por Processo. Sistema de Custeamento por Ordem de Produgio. Costal° dos Produtos
Conjuntos e de Subprodutos. Métodos de Custeio. Aspectos Técnicos e Pralicos de Sistemas de Custos.

CCN5137 Contabilidade de Custos
DIR5991 Legislacao Tributaria

Ob
Ob

72
72

4
4

Introdução. Modelagem de Processos Decisórios. Modelas Probabillsticos. Teoria da Decisão. Programação Linear. Problemas de Sequenciarnento e Coordenag4o. pesquise
Operacional - Presente e Futuro.

EPS5119

Pesq. Oper. Apl. a Contabilidade

Ob

72 4

INE5125

Ciclo Profissional

2

Fase 05
Disciplina

tipo

CCN5139 Analise de Custos
CCN5171 Contabilidade Pública I
CCN5303 Analise das Demonstr. Contabeis
CCN5321 Contabilidade Tributaria I
CNM5305 Mercado de Capitais

Ob
Ob
Ob
Ob
Ob

a
HA Aulas Equivalentes
72
4
4
72
4
72
72
4
4
72

Pre-Requisito
CCN5137

HA Aulas Equivalentes

Pre-Requisito

Conjunto

CCN5118
DIR5991
MTM5152

Fase 06
Disciplina

tipo

CCN5140 Contabilidade Gerencial
CCN5141 Tec. de Pesq. em Contabilidade
CCN5172 Contabilidade Pública
CCN5180 Contabilidade e Finanças
CCN5322 Contabilidade Tributária II

Ob
Ob
Ob
Ob
Ob

72
72
72
72
72

4
4
4

CCN5139
CCN5118
CCN5171

4

MT M5152

4

Conjunto

DIR5991

Fase 07
Discipline

tipo

CCN5181 Simulação Gerencial I
CCN5183 Contabilidade Atuarial
CCN5184 Contabilidade Avançada
CCN5185 Sistemas de Informação Contábil

Ob
Ob
Ob
Ob

7

HA Aulas Equivalentes
36
36
72
72

2
2
4
4

Pré-Requisito
CCN5140
CCN5180
CCN5118
CCN5124

Conjunto

Conceitos Básicos de Auditona. Normas Prof issionais de Auditor. Normas de Auditoria independente. Planejamento de Auditoria. Programa de Audkoria. Control° Intemo
Papéls de Trabalho. Técnicas de Auditoria. Auditoria de comas PatrimonlalS. Audltana de Contas de Resultado. Relatorlo de Auditoria.

CCN5318

Auditoria Contabil

Discipline (s) Optativa (s)

Data:09/0112006

Ob
Op

1

72 4
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
-

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
302 Curriculo:20061

CIENCIAS CONTABEIS

Habilitação: Bacharelado em Ciências Contábeis

Fase 08
Disciplina
CCN5147 Perícia Contitbil
CCN5182 Simulação Gerencial II
CCN5401 Monografia (TCC)

tipo
Ob
Ob
Ob

8
HA Aulas Equivalentes
72 4
36 2

Pré-Requisito

Conjunto

CCN5318
CCN5181
CCN5141

Disciplinas Optativas
Disciplina

tipo

HA Aulas Equivalentes

182

Pré-Requisito

Conjunto

Empresa Rural, COMabilidade Rural, Exercido Social nas Empresas Rural's. Cusros Agrícolas, Depreciação. Exaustão e Amortização na Empresa Rural Correção Monetzfria.
Retina Conrail e Registro das goeraoefes. Plano de Contas. Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado do Exercido.

CCN5160 Contabilidade Rural

Op

54 3

Hotel como Empresa. Contabilidade de Custos Aplicada ao Setor Hoteleiro e de Turismo, Ponto coe Eguarbdo. Sistema Uniforme de Contabhdade de Horeis. Controles InternoS
de Receldas. Custos em A & B. Formação de Prows. Setor de Controladoda. Sistemas de Controles Internou Informações Gerencials.

CCN5163 Cont. de Hotelaria e Turismo
Op
CCN5231 Tópicos Especiais de Contabilidade I
Op
CCN5232 Tópicos Especiais de Contabilidade II
Op
CCN5233 Tópicos Especiais de Contabilidade Ill
Op
CCN5241 Tópicos Especiais de Contabilidade Gerencial I
Op
CCN5242 Tópicos Especiais de Contabilidade Gerencial II
Op
CCN5243 Tópicos Especiais de Contabilidade Gerencial Ill Op
CCN5246 Tópicos Especiais de Contabilidade Societária
Op
CCN5247 Contabilidade e Responsabilidade Social
Op
CCN5248 Controle Interno na Administração Pública
Op
CCN5249 Contabilidade de Ativos Intangíveis
Op
CCN5250 Contabilidade e Avaliação Multicriteriai
Op
CCN5251 Tópicos Especiais de Contabilidade Pública I
Op
CCN5252 Tópicos Especiais de Contabilidade Pública II
Op
CCN5253 Tópicos Especiais de Contabilidade Publics Ill
Op
CCN5254 Sistemas de Informações Gerenciais
Op
CCN5255 Perícia Societeria
Op
CCN5256 Planejamento Tributário
Op
CCN5257 Contabilidade de Instituições Financeiras
Op

54
36
36
36
36
36
36
36
36
72
72
72
36
36
36
72
36
72
72

3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
2
4
4

(03)

Atividades Complementares
(

Deverão ser validadas, no minima, 200 horas de atividades complementares, no decorrer do curso.
Discipline
HA Aulas Equivalentes
tipo
CCN5301 Atividades Complementares
Ob

tos

Pré-Requisito

Conjunto

(07)

Atividades de Extensão

107

Deverão ser validadas, no minim°, 100 horas de atividades de extensão, no decorrer do curso.

Disci line
CCN5304

Atividades de Extensão

tiDo
Ob

HA Aulas E uivalentes

Pre-Requisito

Con unto

Observações: - Tornar equivalente a disciplina CCN5126, ao conjunto CCN5121 e CCN5122(port. 407PREG94).
- Dispensar do cumprimento da disciplina DPC5122 - Instituicoes de Direito o aluno de ciencias contabeis que tenha cursado
com aproveitamento o conjunto de disciplina DPC5123 (ou 1123) - Instituicoes de Direito Publico e DPS5113 (ou 11 1 3)
Instituicoes de Direito Privado II (port.3121preg194).
- Dispensar do cumprimento da disciplina Fi15103 - Filosofia da Ciencia, o aluno de Ciencias Contabeis que tenha cursado com
aproveitamento a disciplina F1L5101 - Filosofia I (port.311/preg/94).
- Dispensar do cumprimento da disciciplina CCN5121 ou CCN5122. o aluno que tenha cursado com aproveitamento CCN5126.
- Atividades extra-classe de pesquisa e monitoria em disciplina da area de contabilidade serao registradas coma optativas ate
o maximo de 108h/a, assim distribuidas - pesquisa-54h/a, monitoria- 54h/a.
- Tomar equivalente o conjunto CCN5103 e CCN5112 a CCN1111,
- Nao sera considerada, para integralizacao curricular, a carga horaria destinada a monografia.
Data: 09/01/2006
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRICULO DO CURSO
Curso:

302

-

CIENCIAS CONTABEIS

Curriculo:20061

Habilitação: Bacharelado em Ciências Contábeis
- 0 aluno devera cursar em disciplinas eletivas-optativas, 162ha, equivalente no curriculo, a Ires disciplinas do rol de optativas,
sendo duas obrigatoriamente na area de contabilidade. Para tanto, o curso semestralmente ofertada , no minimo, duas
disciplinas eletivas-optativas dentro da area mencionada.
- A matricula em CCN5401 deve ser requerida apos cumprido 213 da carga horaria total do curso, e sera cursada
paralelamente com as demais disciplinas que compoe o curriculo.
- A disciplina CCN5303 tem coma equivalente os seguintes conjuntos de disciplina CCN5311 e CCN5302, CCN5310 e
CCN1302, CCN1310 e CCN1311.
- Estabelecer, para os alunos do curso, vinculados ao curriculo 941, para vigorar nos periodos letivos 2001.2 e 2002.1. a
equivalencia entre as disciplinas P8I5114- Psicologla Aplicada a Contabilidade e PSI 5205 - Psicologia Organização (Portaria
173/preg/02 de 25-07-2002.).
Dispenser do cumprimento da disciplina 0NM5145- Teoria Eartomica o aluno vinculado ao currIculo 94.1 do curso de
graduação em Ciências Contábeis, que cursou com aproveitamento ate 2004.2, inclusive, a disciplina CNM5202- Introdução
Economia de Empresas.

Data:09/01/2006
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ANEXO C - Currículo 1991/1 do curso de Serviço Social

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
309
Curriculo:19911

- SERVICO SOCIAL

Habilitação: Serviço Social

o

Documentação:
Decreto Criacao no 45.063 de 19.12.58 da Presidência da República
Curso reconhecido pelo Decreto Federal 50868 de 27/06/1961, da Presidência da República publicado no Diana Oficial da
Objetivo:

O CURSO DE SERVICO SOCIAL TEM COMO OBJETIVO A FORMACAO PROFSSIONAL DO
ASSISTENTE SOCIAL
MEDIANTE 0 DOMINIC) DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS, ESTE PROFISSIONAL ATUA NA FORMULACAO E
EXECUCAO DE POLITICAS E PROGRAMAS SOCIAIS NAS AREAS DA SAUDE, EDUCACAO, TRABALHO. JUSTICA,
PREVIDENCIA E ASSISTENCIA (CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO, FAMILIA, ETC), E OUTRAS. DESENVOLVE SUA
ACAO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS. ONG.S E.
PROCESSOS DE ORGANIZACAO POPULAR.

Titulação:

Assistente Social

Diplomado em: Serviço Social
Period° de Conclusão do Curso:

Minima: 6

Carga Horaria Obrigatória:

UFSC: 3726

Numero de aulas semanais:
Presidente do Coleglado do Curso:
Telefone:

semestres

Maximo: 14 semestres

CFE: 2700
Optativas Profissional: 162

Minimo: 15

Maximo: 35

Prof'. Rosana de Carvalho Martinelli Freitas
3319538

Ciclo Basico

Fase 01
Disciplina

tipo

HA Aulas Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Técnas de pesquisa bibliograficas Referências bibliograficas Ehaboraçao e execugáo de fratsalhos coon/! finos. Comunca ono Científica e resenhas

CIN5109

Metodologia Cientifica

Ob

DSS5102 Historia do Servico Social I

Ob

DSS5901

Ob

Prat, de inv. em Serv. Social I

36 2 BDC5109 ou
FIL1115 ou
Fl L5190
54 3 DSS1101 ou
DSS1303
54 3 DSS1101 OU
DSS1303

Carectenzagao da Filosofe Formes de conhecimento. Problemas classioos da teoria do conhecimento. A teoria do contiecimento corno are dos pressupastos tednoos do
Servo Social.

FIL5191

Filosofia I - Teor. do Conhec.

Ob

54 3

FIL1101

A descoberta do Brasil como decorrência da menfolk:fade europi3ia da época A economia colonial corno necessdade portuguesa Brasil independent& A Reed:gal BrasAora

HST5212 Hist. Econ., Soc., e Pol. do Br.

Ob

72 4 HST1212

Historic°, objeto e métodos da psicologia. Divisáo da psicologia e seus campos de Kao. Teorias psicologcas essas concepções de desenvolverento o personal:lade o
tehaviorismo de B. F Skinner; a loaqa da aprendizagem social de A Bandura: a psicanálise de a Freud co neo-pscanallstas Spitz e Erikson

PSI5102 Psicologia I

Ob

54 3

PSI1110 ou
PS11125

Dinamica interpessoal Organizaçao de grupo. Funcionamento do Grupo e mudangas Etapas de grupo: inclusas, conbole e afeto

PSI5111 Dinamica de Grupo

Ob

36 2 PSI1310

Contexto histórico do surgimento da sociologia. A Sociologia como ciência. Evcdugáo do Pensárcento socfológico. Quadros te6&rois referenciais palm o estudo da sociedade
noções básicas do materialismo histórko e do funcoonalismo.

SP05129 Sociologia Garet - B

Data: 06/12/2004

Ob

72 4 CS01128 ou
CS05129 ou
SCL1117
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
309 Curriculo:19911

SERVICO SOCIAL

Nab'Magic): Serviço Social

Fase 02
Disciplina

tipo

D5S5103 Historia do Servlco Social II

Ob

DSS5104

Teor. e Metod. no Serv. Social I

Ob

0SS5602

Prat. de Inv. em Serv. Social II

Ob

21
HA Aulas Equivalentes
54 3 DSS1102 OU
DSS1304
90 5 DSS1103 ou
DSS1121
54 3 DSS1103 OU
DSS1121 ou
DSS1401

Pré-Requisito
DSS5102

Conjunto

OSS5601

O método cientlfico. Os reciocanos dedutrvos e indutivos A observagao cientlfica. O problerna de dernarcagao do conhecimento científico Taxis de expficiVo contifica.
Verdade e demonstrabiadade. Justincagao, cinfionagao e faIseabaidade. Canoe e deologe A cAncia e os fenómenos sociais. Problemas metodológicos das clavicles sociais

FIL5192

Filosofia II - Fllos. da Ciencla

Ob

54 3 FIL1119

FIL5191

A Antropolcgra Filosófica em face das oufres ciências antropológicas. Antropologia Filosófica e Fibsofia 0 Homem e as Ciências do Homem Evulugao hisainca da tornada de
consciência de sr do homem. 0 homem para Aristeleles e sao Tornas. Concepga0 aspiritualista. Concepgao espintualiste• proposta crista

FIL5193

Antropologia Filosofica I

Ob

72 4 FIL1140

A teoria cognitivista de Jean Paget Weflon e dos sócio-interacionistas russos: A teoria de campo de K. Lewin. C) humanism° de C Rogers A eaCki dinaftea de J Moreno

PSI5103 Psicologia II

Ob

54 3 PSI1111 ou
PSI1126

PS15102

A objetrvidade do conhecimento em Caancnas Socos' a pratica cognithie. A. Comte. Emile Duricherrn e Karl Marx.

SP05142 Teoria Sociologica A-I

Ob

72 4 CS01103 ou
CS01142 ou
CS05142 ou
SCL1103

Cicio Profisslonal

2

Fase 03
Discipline
DIR5954 Inst. de Direito Privado II

D8S5105

Teor. e Met. no Serv. Social II

DSS5603

Prat. de Inv.em Serv. Social Ill

FIL5194

Antropologia Filosofica 11

tipo

3

HA Aulas Equivalentes

Ob

72

4

Ob

108

6

Ob

54

3

DPS1101 ou
DPS1113 ou
DPS5113
DSS1105 ou
DSS1302 ou
DSS1105 eh
DSS1122
DSS1122 ou
DSS1402

Pr&Requisito

Conjunto

DSS5104
DSS5104
DSS5602

O homem stomps na hatóna, o projeto histórico O homem e os valores: o projeto ético. O homern es estado:o projeto poffbco. O homem e a educagao o piojeto
pedagógico 0 homem e a liberdade: a proposta marxista , a proposta existencialista , a proposta costa.

Ob

72 4 FIL1142

Psicologia Social concedo, objeto. histórico e métodos Categorias fundamentais da Psicologia Social indivíduo cultura e personaldade. xientidade consciência e atienagao
Instituições Series e Socelizagao: famllia. escola. Problemas sociais.

PSI6104

Psicologia ill-Social

Ob

54 3 P511103

P515103

A Sociologia compreensiva de Weber O funcionalismo. a bone dos sistemas - Parsons e Medos

SP05143 Teoria Sociologica

Data: 06/12/2004

Ob

72 4 CS01143 ou
CS05143
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
309
Curriculo:19911

- SERVICO SOCIAL

Habilitação: Serviço Social

o

Fase 04
Disciplina

tipo
introdução 6 Antropologia Collura e Sociedade
kansformagóo dos valores.

ANT5309

Antropologia Cultural B

4

HA Aulas Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Processos Evolutrvos Manifestações Gutturals Culture das minor -Ads Vais-es' a rrnportincro da cadvóo para mudança Ou

Ob

72 4 CS01308 ou
CS05309

Conceitos Macias: a economia como sense social interdepanance global e a nova ordeal econômica internacionat Natureza e importance da economia pars os pesos ern
desenVolvimento. Evolução histórica do pensamento económico' raízes e postulados das propostas mercantilista NNW dassica, sociaksta Hayriesiana ()ripens e prinsípias
da abordagem seciabsta Composição do sistema económico e dinâmica dos seus elementos. elementos balsas e suas funções. Os (atoms depredação e a geração dos
fluxos O mercado e a formação dos peças' caractsristicasda concorrencia perfeita, monopólio e otopalio Eficiência weel das estruturas diferencedas A inereadOre e o
processo de troca O objeto da economia política. evolução e posição atual Necessidade humanas, produção dos bens a serv4-08 Caráter social da produção As relações
econômicas e as forças produtivas sociais, Os problemas económicos central's. Emprego, sub-emprego eleitos social's: a dived° do trabalho. Desemprego. dimensões de um
problema global Debate sobre e populaceo, sua economia e e economia do desenvoNimento. A migraçãoe sua naperoução na dimensão social e urbana A Agcurtura, sua
dinâmica em países do 3 mundo Educação sua economia e desenvolvimento A contribução da natureza e a preservação do ambiente. Dastribo■cao e concentraydo de renda
e da riqueza. Crescirnento, potreza e distribuição da renda: teoriae evidáncia. Pana-ama da distribuisão da renda no Brasil Repartição binderda renda: um quadro
comparativo Sindrcalisma legislagão social e desenvolvimento económico. A Inflação Estuda geral e pressão rnflackanana unarersitena Custo de vide: 0 qua 4 7 Causas read
versus causas económicas soceis e políticas da inflação Diagnostico da inflação no Brasil. 0 seta- público: asbestos histerbas. Selo,- batik-a corno protlutCr de bens e

CNM5113 Economia Social

Ob

72 4 CNM1105 ou
CNM1113
DIR5971 Legislacao Social
72 4 DPS1203 as
Ob
DPS5203
DSS5106 TeoreMet,noServ.SoclaliIi
Ob
90 5 DSS1106 ou
DSS5105
OSS1305 oh
DSS1310
DSS5604 Prat. de Inv. em Serv. Social iv
Ob
5.4 3 DSS1109 ou
DSS5603
DSS1116
Conceito de Crence Polltra, TeoriaPolítica e Filosofia PolltiCa. As organiza 004 e movimentos politicos conoapoes de Estado, a concepção liberal, a demorrabso-burguesa
e a marxista Partidos Pot/boos Mudanças das EstruturasPolíticas. Relações IntemacOnais a Supranacionaista e a Formação do Estado Moderno. os casos Inglés e Franolis
Capitalismo Concorrencial e Capita/Imo Monopolista a primeie das novas formações - EUA

SP05235 introducao a Ciencia PolitIca a

Ob

72 4 CS01135 ou
CS01235 ou
CS05235

Fase 05
Disciplina
DSS5107 Teor, e Met. no Serv. Social IV

DSS5116 Pesquisa em Servico Social I
D8S5319 Etica Prof. em Servico Social

DSS5501

Estagio Superv. em Serv.social I

tipo

5

HA Aulas Equivalentes

Ob

144 8 DSS1107 os
DSS1316 eh
DSS1402 ou
DSS1306 eh
DSS1311
Ob
90 5 DSS1109 ou
DSS1116
Ob
72 4 DSS1319 ou
DSS1321 eh
FIL1110
Ob 216 12 DSS1403 ou

Pré-Requisito
DSS5106

Conjunto

DSS5603

DSS5106
DSS5604

eh

DSS1408 ou
DSS1501

Data: 06/12/2004
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRó-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
309
Curriculo:19911

- SERVICO SOCIAL

Habilitação: Serviço Social

Fase 06
Discipline
DSS5108

tipo
Ob

Teor. e Met. no ServIco Social V

DSS5111

Serv. Soc. e Desenv. de Comun. I

Ob

0SS5117

Pesquisa em Servico Social II

Ob

DSS5309 Administracao em ServIco Social

Ob

DSS5331 Supervlsao em ServIco Social

Ob

Est. Sup. em ServIco Social II

Ob

Discipline Optativa I

Ob

DSS5502

HA Aulas Equivalentes
144 8 DSS1108
DSS1317
DSS1433
DSS1307
DSS1312
54
3 OSS1111
DSS1318
90 5 DSS1110
DSS1117
72 4 DSS1201
OSS1209
DSS1210
54 3 D8S1330
DSS1331
216 12 DSS1404
DSS1409
DSS1502

ou
eh
ou

Pré-Requisito
DSS5107

Conjunto

oh

ou
ou

DSS5116

ou
ou
ou
ou
ou

DSS5501

Fase 07
Discipline

tipo

DSS5109 Teor. e Met. no Serv. Social VI

Ob

DSS5112 Serv. Soc. e Desenv. de Com. Il

Ob

DSS5115

Ob

Pol. e Planej. em Serv. Social

055 5328 Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso I

Ob

HA Aulas Equivalentes
144 8 DSS1112 ou
D551308 eh
0551313
54
3 DSS1104 ou
DSS1401 ou
DSS1406
72 4 DSS1113 eh
OSS1115
54 3 DSS1326 ou

Pre-Requisito
DSS5108

Conjunto

DSS5111

DSS5501

(TCC)
DSS1328
D8S5503

Est. Superv. em Serv. Social Ill

Ob

Discipline Optativa II

Ob

216 12 DSS1405 ou
DSS1410 ou
DSS1503

DSS5502

Fase 08
Discipline

tipo
DSS5329 Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso II Ob
(TCC)

B

HA Aulas Equivalentes
54 3 DSS1327 ou

Pré-Requisito

Conjunto

DSS5328

DSS1329

Data:06/12/2004
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
309 Curriculo:19911

SERVICO SOCIAL

Habilitacrao: Serviço Social

Disciplinas Optativas
Discipline

tipo

102

HA Aulas Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

O Smnfficado da Culture Brasdere COrXell0 de Cultura Bras;lera O Sigmhcado conteúdo da Arte O teatro no Brasil Ft-mares Mandes'aides O teatro na atua/Mede A
lieralura Brasiers A Literature no perlodo colonel. A Literature Conlernpordnea. ()cinema Stasiiro Primeras Mandesfagóes Oca-tenso MVO COMI/X.e00 de Massa

ANT5203 Cultura Brasileira

Op

CLM5301 Saude Mental

Op

DSS5202 Gerontologia Social
DSS5204 Serv. Social e Seguridade Social
DSS5205 Servico Social e Saude
DSS5206 Servico Social e Educacao
DSS5207 Servico Social e Famine
DSS5208 Servico Social e Trabalho
DSS5209 Instr. e Tec. de Servico Social
0SS5212 Seminario de Servico Social I
DSS5213 Seminario em Servico Social II
DSS5214 Seminario em Servico Social III
DSS5700 Ativ. Extra-classe:monitoria
EP85116 Estudo de Prob. Brasileiros f
EPB5216 Estudo de Probl. Brasileiros ii

Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op

72 4 CS01203 ou
CS05203 ou
SCL1203
54 3 CLM1301 ou
DES1106
54 3 DSS1202
36 2 0SS1204
54 3 DSS1205
54 3 DSS1206
54 3 0SS1207
54 3 DSS1208
54 3
54 3 0SS1212
54 3
54 3
54 3
36 2 EPB1504
24 2 EPB1505

A Educs9do como objeto da reflexdo filosófica. Temas fundamentais da Filosofia da Educa pão. Aspectos da história da Filosofia de Educação.

FIL5132 Filosofia da Educacao I
Op
54 3
N000 weal do sistema. Sistemas filosóficos referentes ao conhecimento ern especial subjetivismo

e objeVvisrro, realismo e idealismo: recionalismo e empremo. Sistemas
refensntes ao ser. essenciatismo e existencialismo MOniSMO, dualismo, pantefsmo. Sistemas referentes 6 constituição dos corpos hilernorterno. atomism°, mecanismo.
dinamismo. Sistemas referentes a vida: em especial o evolucionumo Sistemas referentes ao agi humano- determinismo e Sideterminamo (ilte/dada) &shwas atiaas ear
especial eudemonismo. pragmatismo, hadorasmo emphisma Sistemas de p-op-ieda de em especial capiteamo e Cornunismo. Análise clrcunstancial de outros sistemas

FIL5143 Sistemas Filosoficos

Op

72 4 FIL1143

Op

72 4

Op

72 4

Op

72 4

Op

72 4

FIL5194

Op

72 4

Fl L5194

Op

72 4 FIL1204

Sobre os fun da mentos epistemologibos das ciêncas humanas.

FIL5161 Epistemologia das C. Humanas
Aces cfassices

FIL5175 Etica I
Éticas Con fempordneas

FIL5176

Etica II
Fiosoba Poll lice Moderna.

FIL5181

Filosofia Politica I
Fgosofia Politca Contemporaries.

FIL5182

Filosofia Politics II
a filosofo renascentista.
Historia da Filosofia IV

Da Escolástica

FIL5222

Neo-positivismo. filosofia analfhca, estruturalismo e outros filósofos contempordneos

FIL5241

Historia da Filosofia VII

Op

72 4 FIL1205 ou
FIL1241

Op

72 4 FIL1114
FIL1162

Século )0C: fenomenologa, existencialismo. marxismo e histonciSmo

FI 15242

Historia da Fllosofla VIII

ou

Estude, as categoros edifices de população nas dia-entes palres. Dinemice do crescimento demcgra foe das estrutures e ma pões. Distribuição da Dopy/096o *sues
retacLies com os fatos geográficos sovais e económicos

GCN5204 Geografla da Popuiacao

Op

72 4 GCN1153

Probablidade &tat/slice descritrva Arrostragem Estimacdo de pardmetros e testes de hipóteses Testes ndo-paraMdfncos CrxreleçOes

INE5112

Estat. Apl. As Clenclas Socials

Op

90 5 CEC1202 ou
CEC1208 ou
CEC5112

Progressos sociais e processos de comunica pão. ComunCaçAo, abordagem teems das condições de producdo. croula000 consumo de mensagem As pollttas que
determinam e condicionam o processo da informação.

JOR5300 Comunicacao

Op

36 2 COM1113
COM5300

Introduo0o as desenvolvimentO das estratégias de Failure e estudo tie estruturas básicas da lingua inglesa tendo como objetivo a compraerisao de textos prefetencralmente
aulenX0s, gerais e especlficos de area.

LLE5101 Ingles Instrumental i-a

Op

54 3 LLE1103 ou
LLE1112

Abordagem e COmpreens80 de textos gereis e especIficos. cam o apoio das modes gramaticais básicas do fiances.

LLE5204

Frances Instrumental I

Data: 06112/2004

Op

72 4 LLE1212 ou
LLE1243
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
309 - SERVICO SOCIAL
Curriculo:10011
Habilitação: Serviço Social

a

Compreensao e intercretagao de textos de natureza geral e academics. Estudo comparativo das estruturas linoufstces do espanhol e do polugues DesenvoMmento de
estrateges besicas de abordagem textual.

LLE5305

Espanhol Instrumental I-13

Op

DasenvoWer habüdades de fedora e compreensao de /estos simples relativos a Area

LLE5405 Alemao Instrumental 1-b

Op

LLE5504

Op

Italiano Instrumental I

72 4 LLE1303 ou
LLE1312
da connecimento das alunos. Mediante estudo de estruturas besicas da &vim
72 4 LLE1403 ou
LLE1412
72 4 LLE1512 ou
LLE1543

arem

Estrutura 00 !rasa?. Estrutura da Redagao: RedagloTecnica: caractertshcas e normas. Tecnicas de anotagao Radagao cretrva

LLV5160 Teorla e Pratica de Redacao

Op

72 4 LLV1112 ou
LLV1150

Estudo do texto. conteúdo, linguagem e estrutura. A redagao Monica e cientifica: lipos e caracteristicos da deservao ads dusertaçao. Redagao
correspondencies. Estudo asststematico de conteedos gramaticais.

LLV5175 Portugues Pratico - Redacao I

Op

documentos e

54 3 LLV1114 ou
LLV1175

A crkinge na pesquisa psicokSgica. Aspectos poll/icon e sociais embutidos nos conceitos de 'menor carente', 'manor marginalizedo', etc Soceezaçao e otegra95o da orange e
do adolescente nas instancias: familia, rua, instill/0es de afendimento. Escolarizagao e trabalho. VibMacia na infância e adolescence

PSI6109

Asp. Psic. e Soc. na Int.e Adol.

Op

36 2 PSI1225

MeOsidade. concertos e cacto-rotinas. Aspectos bioldgkos e social's da maturidade. Velhice - conceitos. Aspectos bialógicos. psicoOgocos e

PSI5148
Pslcologla do Desenvolvimento Iv
SPB5101 Saude e Comunidade

Op

Op

sOCii34

da vale's.

54 3 PSI1148
40 2 SPB1101

Medicine do trabalho. Higiene do trabelho. Fio/alogia do frabelho Patologia geral do baba)°, Protege.° médica do trabalhador Segurança do trabalho Crientaçao. Seteplo e

naeaucefao prolissional. Profegao social do frabalhador. Educagao sanitaria30

SPB5406 Higlene e Seg. do Trabalho

Op

36

2 SPB1405

Observações:

- llase- a disciplina psi5111 e obrigatoria somente para
os academicos que ingressaram no curso a partir de 91.1
- 8.fase - a disciplina dss5329 tem como pre-requisitotodas as disciplinas do curso, a partir de 92.2
- liberar o pre-requisito dss5502 da disciplina dss5328, para
os alunos com ingresso ate 90/2, inclusive. Port 3321pre9/94.
- Liberar os alunos do curso de service social com matricula
anterior a 91.1, do cumprimento do pre-requisito da disciplina
dss 5329 - orientacao de trabalho de concrusao de curso íi.port 009/breg/93
- liberar os alunos do curso de senile° social com matricula
anterior a 89.1, do cumprimento do pre-requisito da disciplina
das 5328 - orientacao de trabalho de conclusao de curso i.
- Considerar como optativas todas as disciplinas oferecidas pelos
departamentos de ensino da ufsc, obedecidos os pre-requisitos.571/preg/93.
Dispensar do cumprimento da disciplina das 5103 historia do servico social
ii - 54 horas/aula o aluno do curso de servico social que cursou com aproveitamento a disciplina das 1301 teoria do servico social i -4 creditos.
- Dispensar do cumprimento da disciplina dss5603 - pratica de investigacao em servico social iii, o aluno que cursou com aproveitamento a disciplina das 1103 - fundamentos do servico social.(port. 486/Preg194).
- Portaria 502/preg/94 - liberar o aluno do curso de s. Social com ingresso a partir de 91.1, inclusive, do cumprimento do pre-requisito "todas as
disciplinas do curso" da discipline das 5329. Fica estabelecido como prerequisito para a disciplina das 5329, a disciplina das 5328.
- Dispensar do cumprimento das disciplinas dss 5602 e das 5104, o aluno que
tenha cursado com aproveitamento a discipline dss 1304.
- Dispensar do cumprimento da disciplina dss 5111, o aluno que cursou com
aproveitamento a disciplina dss 1315.
Dispensar os alunos, que colarão grau em 2000.1 e 2000.2, do cumpr. Da disciplina ant 5315-antropologia social- o conteúdo da referida disc. Foi contem plado atravis da ant 5316-antropologia social ii no momento da transição
dos alunos do curr.91.1 ao curr.99.1 do curso.-port138/preg/01-04-07-01.
Dispensar os alunos do , que colarão grau em 2001.1 e 2001.2, do cumpr. Da
disc. Ant5315.parúnico - o conteúdo da referida disc., foi contemplado atr
avés da ant5316 no momento da transição dos alunos do curr.91.1 ao curr.99.
1- Esta port. Entra em vigor na data de sua publicação, revogando a port. 1
38/Preg/2001 - port161/preg/2001- 01-11-2001

Data: 06/12/2004
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ANEXO D — Currículo 1992/1 do curso de Direito
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRiCULO DO CURSO
Curso: 303
Currlculo:19921

- DIREITO

Habilitação: Bacharelado em Direito

Documentação:
Decreto Criacao = 20334- 07/01/1946
Curso reconhecido pelo Decreto Federal 20334, de 07/01/1946, publicado no Diário Oficial da União de 01/02/1946

Objetivo:

Formar profissionais qualificados para exercerem as atividades atinentes aos diversos operadores do Direito (Advogados,
Juizes, Promotores, Procuradores, etc.), com visao critica e consciencia socio-politica.

Titulação:

Bacharel em Direito

Diplomado em: Direito
Periodo de Conclusão do Curso:
Carga Horarla Obrigatória:

Numero de aulas semanais:
Presidente do Colegiado do Curso:
Telefone:

Minima:

10

UFSC: 3960

Maximo: 16 semestres

semestres

CFE: 3300
Optativas Profissional: 360

Minimo: 14

Maximo: 28

Profa Thais Luzia Colaço
3319382

Ciclo Basica

Fase/Bloco 01
Disciplina

tipo

HA Autos Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Raízes e post atados das propostas Clgssicas. NBOC1aSSiCa e Keynesiana - A Cnse da EConOrrna PO' tica e a emergéncia do scoot.= - As mudanças as 0,0505.-a ::05:e
sgculo e as lutes polo progresso social em nossa Boos°

CNM5115 Economia Politico

Ob

0PC5401 Introducao ao Estudo do Direito

Ob

0PC5421 Clencia Politico I

Ob

DPC5440 Metodologia da Pesquisa Juridlca

Ob

DPS5220 Sociologia Juridica

Ob

72 4 CNM5105 ou
CNM5116
72 4 DIR5100 ou
DPC5113 ou
DPC5402
72 4 DIR5115 ou
DPC5420 ou
DPC5423
36 2 BDC5442 ou
CIN5442 ou
FIL5186
72 4 DIR5125 OU
DPC5430 ou
DPS5221

Fase/Bloco 02
Disciplina
DPC5410

Historia do Pensamento Juridico

tipo
Ob

DPC5422 Ciencia Politico II

Ob

DPC5701 Direito Penal I

Ob

DPC5706 Criminologia
DPS5501 Teoria Geral do Direito Civil I

Ob
Ob

Data: 03/12/2004

HA Autos Equivalentes
72 4 DIR5105 Os
DPC5403
72 4 DIR5120 ou
DPC5102 ou
DPC5405 ou
DPC5424 ou
DPC5501
72 4 DIR5601 ou
DPC5201
72 4 DIR5130
72 4 DIR5201 ou
DPS5103

Núcleo de Processamento de Dados

2

Pré-Requisito

Conjunto

DPC5401

DPC5401

DPC5401
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso: 303
Curriculo:19921

- DIREITO

Habilitação: Bacharelado em Direito
Ciclo Profissional

2

Fase/Bloco 03
Disciplina
DPC5505 Direito Internacional Publico

tipo
Ob

DPC5521 Direito Constitucional I

Ob

DPC5702 Direito Penal II

Ob

DP85502

Ob

Teoria Geral do Direito Civil 11

HA Aulas Equivalentes
72
4 DIR5541 ou
DPC5105
72
4 DIR5120 ou
DPC5405 ou
DPC5502 ou
DPC5523
72
4 DIR5602 ou
DPC5202
72
4 DIR5202 ou
DPS5103

3

Pré-Requisito
DPC5401

Conjunto

DPC5422

DPC5701
DPS5501

Especthcdade da Rosofra: Orrgem, Concerto& Problemas e Tenses Relevantes do Discurso Filasaco - QuestOes Fundamentals da Filosofe: Epstemoldgocas. AnlroPOSWes
Ontatlacas, Éticos.

FIL5120 Introducao a Filosofia

Oh

72 4 FIL5184

Fase/Bloco 04
Disciplina
DPC5470 Filosofia do Direito

DPC5522 Direito Constitucional 11

DPC5703

tipo
Oh

Ob

Direito Penal III

Oh

DPP5500 Teoria Geral do Processo

Ob

0PS5503

Ob

Direito das ObrIgacoes I

HA Aulas Equivalentes
72 4 DIR5135 ou
DPC5471 ou
FIL5185
72 4 DIR5501 ou
DIR5502 ou
DPC5104 ou
DPC5503 ou
DPC5524 ou
DIR5501 eh
DPC5525 ou
DIR5501 eh
DIR5502
72 4 DPC5202 eh
DPC5203
72 4 DIR5110 ou
DPP5110
72 4 DIR5203 ou
DPS5104

4
Pré-Requisito

Conjunto

DPC5521

DPC5521
DPC5521
DPC5702
0PC5521
DPC5522

eh

DPS5502

Fase/Bloco 05
Disciplina
DPC5704 Direito Penal IV

tipo
Ob

DPP5501 Processo Civil I

Ob

0PP5601

Ob

Processo Penal I

DPS5504 Direito das ObrIgacoes 11

Ob

DPS5510 Direito da Familla e das Suces.

Ob

Data: 03/12)2004

HA Aulas Equivalentes
72
4 DIR5604 ou
DPC5203 eh
DPC5204
72
4 DPP5101 ou
DIR5701 eh
DIR5702
72
4 DIR5721 ou
DPP5103
72
4 DIR5204 ou
DPS5104
72
4 DPS5107 ou
DPS5508 ou
DIR5206 eh
DIR5207

Núcleo de Processamento de Dados

5

Pré-Requisito
DPC5702

Conjunto

DPP5500

DPP5500
0PS5503
DPS5502
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:

303 - DIREITO

Curriculo:19921
Habilitação: Bacharelado em Direito

f

o

Fase/Bloco 06
Disciplina

tipo
Ob

DPP5502

Processo Civil II

DPP5602

Processo Penal II

Ob

DPS5505

Contratos Civis

Ob

DPS5701 Direito do Trabalho I

Ob

e

HA Au las Equivalentes
72 4 DIR5703 ou
DPP5102
72 4 DIR5722 ou
DPP5104
72 4 DIR5205 ou
DPS5105
72 4 DIR5301 ou
DPS5201

Pré-Requisito
DPP5501

Conjunto

DPP5601
DPS5504
DPS5502

FaselBloco 07
Disciplina
DPP5503 Processo Civil Ill
DP135603
DPP5701

Processo Penal Ill
Pratica Forense I

DPP5901 Emaj-esc.mod.de As. Juridica I

tipo

7

HA Aulas Equivalentes

Ob

72

4

Ob
Ob

36
36

2
2

Ob

36

2

DPS5506 Direito das Coisas

0b

72

4

DP85601 Direito Comercial I

Ob

72

4

DPS5702 Direito do Trabalho II

Ob

72

4

DIR5704
DPP5112
DIR5723
DIR5801
DPP5121
DPP5705
DIR5851
DPP5121
DPP5905
DIR5208
DPS5106
DIR5401
DPS5108
DIR5302
DPS5202

ou

ou
ou

ou

Pré-Requisito
DPP5501

Conjunto

DPP5601
DPP5502

DPP5501
2160 Horas

ou

ou

DPS5502

ou

DPS5502

ou

DPS5701

Fase/Bloco 08
Disciplina
DPC5512 Deontologia Jundica
DPC5611 Direito Administrativo I
DPP5702 Pratica Forense II

DPP5902 Emaj-esc.mod.de As. Juridica II

DPS5507 Direito das Coisas II

tipo
Ob
Ob
Ob

Ob

36
72

2
4

36

2

DIR5140
DIR5521 ou
DPC5106
DIR5802 ou

2

DPP5122 ou
DPP5706
DIR5852 ou

Ob

72

Ob

72

DPS5703 Direito do Trabalho Ill

Ob

72

DPS5901 Direito Internacional Privado

Ob

36

DPS5602

Direito Comercial II

Data: 03/12/2004

8

HA Aulas Equivalentes

36

1

DPP5122 ou
DPP5906
4 DIR5209 ou
DPS5106
4 DIR5402 ou
DPS5109 ou
DPS5605
4 DIR5731 ou
DPS5202
2 DIR5542 ou
DPS5122

Núcleo de Processamento de Dados

Pré-Requisito

Conjunto

DPC5522
DPP5503
DPP5701

eh

DPP5501
2160 Horas

0PS5506
DPS5601

DPS5702
DPC5401
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:

303

- DIREITO

Curriculo:19921
Habilitação: Bacharelado em Direito

Fase/Bloco 09
Disciplina
DPC5612 Direito Administrativo II

tipo
Ob

DPC5621

Inst. D. Financeiro e Tributario

Ob

0PP5703

Pratica Forense III

Ob

DPP5903 Emaj-esc.mod.de As. Juridica III

DPS5603 Direito Comercial III

Disciplina Optativa

Ob

Ob

HA Aulas Equivalentes
72 4 DIR5522 O U
DPC5107
72
4 DIR5531 ou
DPC5108
36 2 DIR5821 ou
DPP5123 ou
DPP5707
36 2 DIR5853 ou
DPP5123 ou
D P P5907
36 2 DIR5402 ou
DPS5109 ou
DPS5605

9

Pré-Requisito

Conjunto

DPC5611
PC5522
D P P5602

DPP5901
DPP5902

eh

D PS5505

Ob

Fase/Bloco 10
Disciplina
DPC5613 Direito Administrativo Aplicado
DPC5622 Direito Tributario
DPP5704 Pratica Forense IV

DPP5904 Emaj-esc.mod.de As. Juridica IV

DP95604 Direito Comercial IV

Disciplina Optativa

Data: 03/12/2004

tipo

HA Aulas Equivalentes

Ob
Ob
Ob

36 2 DIR5741
72 4 DIR5532
36 2 DIR5841 ou

Ob

DPP5124 ou
DPP5708
36 2 DIR5854 ou

Ob

DPP5124 ou
DPP5908
72 4 DIR5403 ou
DPS5110 ou
DPS5606

10

Pré-Requisito
DPC561 2
DPC5621
DPP5501
D PS5703

DPP5901
DPP5902

Conjunto

eh

eh

DPS5602

Ob

Núcleo de Processamento de Dados
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:

303

- DIREITO

Curriculo:19921

o

Habilitacào: Bacharelado em Direito

Disciplinas Optativas
tipo

Disciplina

102

HA Aulas Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto ,

Inform:11 1°a
. Jurídica Conceito e Histórico - A utilização do computador nas ativklaces jurídicas - O Impacto na moderna tecnobge na sociedade • PerspectNas do
desenvolvimento da informetica e do Direito - Apticap5es Preficas.

DIR5151 Intormatica Jurldica

Op

72 4 DPC5150 ou
DPC5508

Conceito de [Marto e de Direito Romano - Importencla do Os-eito Romano no Mundo Jurídico - Jus Natural* Jus Cicio, Jus Gentium e Jus Freetoritim -As fontes do (Veto
Romano - A Pessoa Rates e a Pessoa Jurídica - A Liberdade, a Cidadania e a Familia
Matrimônio, a LegAimaoao, e Adoção a Emancipação. o Dote. o Duorcio. e Tutela e
a Curatela - Ato Jurídico - as Coisas - a Posse e a Propriedade - Jus In re aliena - as obrigações - os Contratos - as Sucessões o Processo Civil Romano.

DIR5152 Direito Romano

Op

36 2 DPS5116 ou
DPS5401

TEORIA DA NORMA JURÍDICA - O Drell° corno norma de conduta - Validaria, vigência e efirecia Existencia e efetNidade- As proposições prescrilivas .55 prescrições e o
(»ado - As prescrições jurdicas - Classificação das rKratas jurídicas - TEORIA 00 ORDENAMENTO JURÍDICO - Da norma jurídica ao orrienamento juridic° • A andado do
ordenamento juddioo - A coerência do ordenamento jurídico - A completude do ordenamentojuddico - As relações anime os ordenamentos juddicas

DIR5153 Teoria Geral do Direito

Op

36 2 0PC5404

Política e Orado - A Política do Dread Concerto e Objeto - Fortes tourers e inIcernals do Divito Os valo-es para a Política Jurídica - Just/hone° da no-ma- A construção e a
correção da norma fund loa.

DIR5154 Politica Juridica

Op

36 2 DPC5460

Principais escolas hermenautbas - Especificidades econceito da henneneutica jurídica - Os modos de produção do deeito - Hermeneutda e construção do Marto Hermeneutica jurídica jurisprixfancia Lógica jurídica e hermeneutba- Interpratação do Orado V Integração do Dá-eito- Antinomias jurídicas • Aplicação do Daub

DIR5155 Hermeneutica Jur e Aplic do Dlr.

Op

36 2 DPP5507 ou
DPS5130

Linguagem e semiologia: história e elementos • Usos da linguagem- Pr/no/oaks caseates da senvologra - Formas de argumentação - A nova retórica - Falecias não•famets e
argumentos -As de-nicas de argumentação nas prahcas jurídicas. 0 senso comum tedrico dos juristas: verdade e ideologue.

DIR5158

Ling. e Argumentacao Juridicias

Op

36 2 DPC5450

Princípios fundamentais. Metroatividade e de-eito adquirido. Retroatividade dediatidede e pos-atividadedas leis Direito adquirido. ato jurídico perfeito e coisa julgada

DIR5157 Direito intertemporal

Op

36 2

Democracia e direitos humanos na perspectiva liberar Estado de Direito Libera/, democracia representativa e direitos individuais • Democracia e &altos humanos na
perspectiva social: estado de direito social democracia eco/ate direitos supra individuais - Democracia e deeps humanos na perspective internacional. Projeção da
problemática da democracia e dos &altos humanos em sua Kolbe e inacabada dimensão.

DIR5158 Dernocracia e Direitos Hurnanos

Op

36 2 DPC5504

Aplicação da psiquiatria no campo do Direito - Assidencia e equipe psiquietrbas - Doença mente!- Irresponsabilidade - Irtimputabilidade - Merida de segurança - Mien:Mo.
representação e curatela - Legislação de proteção ao doente mental.

DIR5159 Direito e Psiquiatria

Op

36 2 DPP5810

Beebe e Elise Biome:dice. [Marto e Elioética. Princípios da Sioétte O direito it vide. O homem ea natureza Inseminação artificiale redid:age° te vrtro'. Procrier,,ão asset ria
Intersexualidade. Transexualdade. Mode. Transplante de argaos e tecidos. O abo-lo e a eutanásia

DIR5180 Bioetica

Op

36 2

Temas emergentes de tea* do Direito, voltadas á angles das perspectives que se colocam ma o can-pa jurídico no lIP mania e qua estejam a Gage ume rellexeo especial
no momento histórico de oferecimento da disciplina

DIR5181

Temas Emergentes de Direito

Op

36 2

Estudo sistematizado da jurisprudência rival do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Estudo sistematizado da jurisprudência civel de tribunais de outros estados da
Federação.

DIR5181 Jurisprudencla Civet I

Op

36 2 DPP5805
2160 Horas

Estado sistematizado da jurisprudence e do de-eito sumukar civet dos Trbtrams Regionais FederalS, do Superior Tribunal de Jushçe e do Supremo Tribunal Federal

13015182 Jurisprudencia Clvel II

Op

36 2 DPP5806
2160 Horas

Estudo sistematizado da jurisprudencia e do diertosumular da Just i;a do Trabalho: Tribunals Regionais e Tribunal Superior do Trabalho

DIR5183 Jurisprudencia Trabalhista

Op

36 2 DPP5807
2160 Horas

Estudo sistematizado da jurisprudence penal do Tribunal' de Justiça de Santa Catarina - Estudo sistemateado da jurisprudence e do de- aio sumular penal do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal

DIR5184 Jurlsprudencia Penal

Op

36 2 DPP5808

2160 Horas
Direito do Consumidor: Noções Introdutórias e Conceitos Bassos - Legulação firesides Especifica - Os Dá-altos do Consumidora sua proteção - A Defame do Constinstfor ern
Juizo.

DIR5251 Direito do Consumidor

Op

36 2 DPS5905

DPS5505

Diego Agrado: Noções Introdutórias e Concertos Shrew - Reforms Agrária - Princípios Constitucionais - Legislação Nacional Especifica - Tribulação da Terra e sobre a
Atividade Rural - Assistência Financeira e Credit/cia.

DIR5252 Direito Agrario

Op

36 2 DPS5124 ou

DPS5507

DPS5903
Conceitos. Histórico. Natureza jurídica.. Notários e registradores. Atribuições. Responsabilidade. Infrações Fiscalização. Legislação Os registros poblicos. Especies
Disposk-Ces patois e específicas Lei dos registros peblbos Jurisprudência.

DIR5253

Serv. Notariais e Reg. Publicos

Op

36 2

0PS5507

Op

36 2

DPS5507

Condomínios em edificações. Incorporações imobildrias.

DIR5254 Condominios e incorporacoes

Locação de imóveis urbanos. Locação residencial pera lemperada e não residencial Disposições gerais e específicas. derides judicieu

DIR5255 Locacao de Imovels Urbanos

Data: 03/12/2004

Op

36 2

Núcleo de Processamento de Dados
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRICULO DO CURSO
Curso:
303
Curriculo:19921

DIREITO

Habilitação: Bacharelado em Direito
°bras intelectuais. Credos do aura: diredos morais e petrimoniais. Utilizavao de obras intelectuais. Drabs conexos. Associações de ti/arfares de drabs do eufor e drabs
conexos. Programs de computador. Engenhana genética, Fiscafizacao. Penalidades.

DIR5256 Direito Autorasl

Op

38 2

DPS5507

Natureza. Credo h vida. Direito a integridarle fisca. Dieito ao os-pa e as SUBS partes. Died° ao cadaver. ()trade 6 imagem. Credo h voz Disko a liberdade Dredo a
intimidade. Okada a integridade psíquica. Died° ao segredo. Okada 6 Aden/idade. Dined° 6 honra Credo ao rasped°. Orado As criações intelectuais Vis/ação de &altos da
Personalidade, responsabilidade civil e enriquedmento 59m causa.

DIR5257

Direitos da Personalidade

Op

36 2

DPC5522
DPS5501

eh

Responsabilidade Subjetiva e objetive. Reparação de danos patrimonials ema-ali. Responsabilidade civil por fato priSprio e por halo de fercero Responsabedade passional
Responsabilidade civll dos pee. Responsabilidade cNil dos patraes. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade por fato de codas ou animals Responsabedade no
produtor Responsabilidade grupa/ (ou coletiva). Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa.

DIR5258 Resp. Civil Extra-contratual

Op

36

2

DPS5504

Autonomia privada, boa-fia ejustiga contratual. Obrigações de moles, de resultado e de garantia. Concurso de responsabbdades awl e nagoorat Causes beams do
inadmplemento. 0 inadimplemento imputável ao devedor inadimplemento absoluto mcra do devedor e adimplernento defeituoso; responsabeldade por Woos redibitorios e
pela evicção. Convenções moditicatives da responsebilidade. lnipossibarlade fiberatore e outras formes de inedimplemento nao sneutével.

0 IR5259

Rasp. Civil Contratual

Op

36 2

DPS5505

Natureza da pessoa jurídica: realidade ou nominalismo? Atos regulates de gestão, arcs inagulares (com desvb e excessodepoderes)e atos illertos. Responsabadade cNol nas
relações internee e externas. Responsabilidade negocia! (contratual) e civil em sentido estrito (extraconb -atual). Responsabilidade por erros e danos, na enlace de alas
readares. Responsabilidade por atos praticados com desvio e com excesso de poder Responsabdirlade por atos ilícitos. stricto sense, Desconsideragao da PerSonaloade
jurldica.

DIR5260 Reap Pes Jurid. e Seus Admin.

Op

36

2

DPS5504
DPS5601

eh

Pessoa lurfdica: generaldades Organizações soma, patrimônios e pessoas jurídicas. Pessoas Air/dices pdbaces e privadas. Responsabdidare ceil, Cesconsiderap3o da
personalidadejurldica.

DIR5261 Personalidade das Pessoas Ju rid.

Op

36 2

DPS5501

eh

DPS5601
Clausulas de adaptação: clausulas de Indexação e de hardsche. Cláusulas de garante e obrigações gems de garantia. Cláusulas de emdecão e de exclui ao de
responsabilidade. Clausulas de prefixação de perdas a danos: cláusulas penal, arras e institutos similaras. Cláusulas abusivas. contratos de consumo e não de consume
Classificações das clausulas abusivas, seus sistemas de controle e sancionamento.

DIR5262

Claus. Abusivas e Mod. da Resp.

Op

36

2

DPS5505

Tópicos Especiais de Os-elo Civil, atualizados com a realidade do momento nacional em que for oferecida a discaclina, e que esteiam a aria uma natterao especial

DIR5281

Top. Especiais de Dir. Civil I

Op

36

2 DPS5906
2160 Horas

Tópicos Especials de Diva° Clint, atualizados com a realidade do momento nacional ern que for oferecida a discipline, e que estejam a aria um (OW* especial

DIR5282

Top. Especiais de Dir. Civil II

Op

Histórico da Preto:lance Soca/ - A Previdanca Social no fossil - Pen eborários
Trate/ho - NopOes de Segurança e Medicine do Trabalho
01R5311

Direito da Seguridade Social

Op

36
2 DPS5907
2880 Horas
- Custeio - Prestações - Noções de Acidentes do Trabalho - Reparcusabes no Cantata de
36 2 DPS5205 ou
DPS5908

DPS5702

Servidora funcionária pabloos - Princípios constituCionaa atinentes aos funcionários. Organização - Cargo e prownento - Formes de mews* no serviço
- Categorias - Prerogatives, dtralos e reveres - Regime disciplinar

DIR5351

Melt° do Sam. Public°

Op

36

2 DPC5116 ou
DPC5615

Acumulação

DPC5611

Acidentes do Trabalho: conceito e campo de aplica pio - Amdente de trabalho e entidades morbeas - Comuneavao do acidente - Senefloos A responsabaelade deco-ninte do
acidente de trabalho ação judicial acidentaria.

0IR5352 Acidentes do Trabalho

Op

36 2 DPS5205 ou
DPC5701
DPS5909
comparado - bimensaas da organização sindical brasdere em face da dirá mica do mundo do trabalho - Perspeceves do

A probletniatke do DieitoSindical no dharto
sindicalistno internacionale brasiletro diante das emergentes relações de trabalho e de nova ardent mundial.

DIR5353

Direito Sindical
Tópicos Especiais de Dive> do Trabalho e

Op

36 2 DPS5210 ou
DPS5904

DPC5702

atualizados corn ares/idade do momento nacionat em que for oferecida a docrpOna , e qua estelam a exigi ume reflexão

especial

DIR5381

Top Esp. Dir. Trab. e Social I

Op

36 2 DPS5711
2160 Horas

Tr:peas Especiais de Diredo do Trabalho e Social, atualizados coma realidade do momento melons/ern que for oleo:J*0a a disciplina, e que estejam a ever uma salteado
especial

DIR5382

Top Esp. Dir. Trab. e Social II

Op

36 2 0PS5712

2880 Horas
COrnérCi0 Inter necionat Contratos do Comercio Internacional. Olanos de conexao e autonomia. Aplicação das rapes A fase pra-contratual Clausulas nos contratos
interneclonais. implicações financeiras.

DIR5451

Com. e Contratos internacionais

Op

36 2 0PS5902

DPS5505

Tópicos Especiais Se Direito Comercial, atualizados tom a realidade do momento nacional em que for oferecida a discipline e que estejam a aria uma reflerao especial

DIR5481

Top. Esp. de Dir. Comercial I

Op

36 2
2160 Horas

Tapioca Especiais de D1940 Comerciai atualizados com a realidade do momento nacional em que for oferecida a disciplina, e que estejam a exiglr uma reflexa* every/

DI R5482

Top. Esp. de Dir. Comercial II

Op

36 2
2880 Horas

Daaito Econ6rnico: Micções Inbadularias e conceitos básicos - Princfpos Constrtuconas - Logan:10o naconal referente ao terna - 1.kre Mercado e Intervenção Estatal ste
economia

DIR5551

Direito

Data: 03/12/2004

EconomIco

Op

36 2 DPC5506
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CURRICULO DO CURSO
Curso:
303
Curriculo:19921

- DIREITO

o

Habilitação: Bacharelado em Direito
A defesa de concorrence na Constituição Federal de 5988 - Abuso de potter econbinco - CADE- Controls dos atcs.de concenfração pee CADE - Regulamentação
anti-dumping brasileira - Regulamentação intarnacional da concorrênciano Meroosa

DIR5552 Direito Antitruste
Op
36
2
DPC5522
Direito da lntegraçio e Direito Comunitário Deito Comunitárb na União Européia - Di1740 da Integração na Mercosul- Harmoniza p00 dos *efts infernos e
supranacioneldade - Dire& da IntegraçãO e Poder Juddiano.
DIR5553 Direito da Integracao
Op
36
2
DPC5505
Direito Sadao!: Noções Introdutórias e conceitos beStos - Princlpios Constducionais - Sistemas &ark:fair adotados no Brasil - Legislação Brasdera Especifica - A Justta
Eleitoral

DIR5554 Direito Eleitoral
Op
36
2 0PC5507
DPC5521
Ecologia e Meio Ambiente- A crise ambient al - 0 movimento ecoffigeo - Ecodesenvolvirnento e desenvolvimento sustentével Ou-eito Ambiental- Conceito Fontes - Predpos
- Campos de Avaliação - O Dkeito e on recursos ambientals - Direito Ambiental Brasileko - Dire do Ambiental Compatado- As conferencia eternacionais sobre mob arnbente e
ecoiogia - o Progama das Nações Unidas para o Meio Ambiente- Preclpios legais supranacionais para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentilval
DIR5555 Direito Amblental
Op
36
2 0PC5614
DPC5522
Princtplos do anode da Crença e do Adolescente - Proteção integral -Diego Fundamental - Menoridade e IResponsabittiade Penal - Polltion de Atenchmento Aios ofraciones
• Medidas sócio-educativas - Justiça da infencia e da juventude - Ministério Público e Advogado - Procedimentos - Crimes e infrações adminetrativas - Prevenção e Prevenção
Especial Adoça o.
DIR5556 DIr.da Crlanca e do Adolescente
Op
36
2 DPC5213 ou
DPC5522

DPC5801
Educação. conceito e abrartgencia. Normas constitudonae sobre a educação. Conselho Nacional de Educação. Lei de Dretrizes e Bases da Educação Nacenal Demers
legislação nacional em materiel educacional.

DIR5557 Direito Educacional

Op

36

2

DPC5522

Ticos Especiais de 01- 340 Constitucional. Administrativo e Tributário. atualizados corn a realidade do momento nacional em que fix oferecida a disopioa. e que estejam a
exigi urna reflexão especial.

DIR5581

Top. Esp. de Dlr. do Estado I

Op

36

2 DPC5509
2160 Horas

Tópicos Especiais de ()redo Constitucional, Adminisfretne e Tributário atualizados com a realidade do momento nacional em que for oferecida a dooplina. e que esteem a
exigir uma reflexão especial

DIR5582

Top. Esp. de Dir. do Estado II

Op

36

2 DPC5510

Op

36

2 DPC5204 ou

2880 Horas
Justiça Militar- Ditado Penal Malar- Processo Penal Malar.
DIR5651 Direito Penal Militar

DPC5702
DPP5602

eh

DPC5705
T6pkos Espeetais de ()redo Penal alua/dados coma realidade do momento nacional em que for oferecida a discipline e que estejam a saw uma reflexão especial

DIR5881

Top. Esp. de Direito Penal I

0IR5682

Tópicos Especiais de Drado Penal atualizados com a realidade do momenta nacional em que for oferecida a discipline e que estejam a erg( uma reflexão especial
Top. Esp. de Direito Penal Ill
Op
36
2 DPC5513

Op

36

2 DPC5511
2160 Horas
2880 Horas

Evolução histdrioa dos interesses suprainchviduais no Brasil- Mero ambiente, consumidor, patrimonlocuSural e outros interesses difusos - Dia/os coleta-os - Dinetos individuals
homogêneos - Questões de processo doll - Questões de processo penal Questões de processo administrativo.

DIR5751
DIR5752

Tut dos Dir e Int Supraindivld.
DPP5501
Op
36
2 DPP5809
Juizados especiais: herdic°, objahvos e conceitos básicos - LegislaçãO federal e estadual - Estrutura - Competencia Procedimentos especfncos
Processo Nos Juizados Especiais
Op
36
2 DPP5508
0PP5501
A940 CMI Pública. Ação Popular. Mandado da Segurança. Outros instrumentos constitucionais de garantia dos Diredos Fundamentais. Instrumentos conga/CIO/WS de cOntrale
da constitudonaficlade,

0IR5753 Dir. Processual Constitucional
Op
36
2 DPP5504
DPP5501
Diretto Processual Internacional - Juriscição internacionet- Cooperaçãojurisdicionel - Solução de controversies entre Estados-Partes e an tra Estados-Partes e particulates Solução de controversies entre particulares - A arbitragem e suas especificidades no Merrostil - O exerc/cjo da advocacia no embrto do Nero:nut
DIR5754
Dlr. Processual no Mercosul
Op
36
2 DPP5804
DPC5505 eh
DIR5756 Equivalente Jurisdicionals

Op

36

2 DPP5803

DPP5500
0PP5500

PROCESSO LEGISLATIVO emendas à Conslituição, leis complementares, lea ordinaries e decretos legislatAros TECNICA LEGISLATIVA redação Mama. estrutura e dsnsão
dos textos legais

DIR5757

Proc. e Tecnica Legislativos

0IR5781

Top. Esp. de Dir. Proc. Civil I

Op

36

2

DPP5500

Tópicos Especiais de Diego Processual Civil atualizados porn a realkede do momento nacional em que for oferecide a discipline aqua estejam a °ear acria reeesae especial

Op

36

2 DPP5509
2160 Horas

Tdpicos Especiais de Direrto Processual Der, atualizados com a realidade do momento nacional em que for oferecida a discipline, e que estejam a °war uma reile.xão especial

D1R5782

Top. Esp. de Dir. Proc. Civil 11

Op

36

2 DPP5510
2880 Horas

Tópicos Especiais de Drento Processual Penal, atualizados com a realidade do momento nacionai em que forOtrecide a discipline e que estejam a eegr uma reilexão
especial

DIR5786

Top. Esp. de Dir. Proc. Penal

Op

36

2 DPP5604
2160 Horas

imparlancta da Medicine Legal. Noções gems do Depto. de Polka Monica de Santa Catarina. Traumatologra Forense; Tanatologsa Forense;Noções dos Laudos de *sae
corporal de Cadavérico.

PTL5305

Medicine Legal 1

Op

36

2 P1L5304

DPC5704

Sezokoa Forense; Psiquiatria Forense;Noções dos Laudas Conjunção Carnal, atenta dOao pudOr e psiquffitricos aspectos medicos legais do casamento controls, da
natalidade atestados medicos, responsabilidade medico e Metros dos pacientes investigação de paternidade estudo de casos e laudos médico - regais

PTL5306 Medicina Legal II

Data: 03/12/2004

Op

36

2 PTL5304
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
303
Curricuio:19921

- DIREITO

Habilitação: Bacharelado em Direito

(3)

TRABALHO DE CONCLUSAO DO CURSO
Disciplina

tipo

0 IR5008 Projeto de Pesquisa

DIR5810

0 1R5900

Ob

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

io-31

HA Au las Equivalentes

DPC5901
DPP5801
DPS5801
OPC5902
DPP5802
DPS5802

Ob

ou

Pré-Requisito

Conjunto

0PC5440
2160 Horas

ou

ou
ou
ou

DI R5008

(4)

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Disciplina
DIR5001
DIR5002
DIR5003
DIR5004
D1R500$
DIR5006
DIR5007

tipo
Atividade de Pesquisa
Atividade de Extensao
Monitorias
Estagios Extracurriculares
Eventos Diversos do Ccjiutsc
Eventos Diversos de instituicoes
Discip. Cursadas em instituicoes

Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op

HA Aulas Equivalentes
60
60
60
60
120
60
60

1
Pré-Requisito

Conjunto

041

3
3
3
3
6
3
3

Observações: 0 curricula pleno do curso de graduacao em Direito possui 3.828 horas atividade mais a elaboração e defesa nelas incluidas
as cargas horárias destinadas as disciplinas optativas e atividades complementares e não incluidas cargas horárias destinadas
as matérias Projeto de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso. 0 aluno pode realizar a matricula na disciplina Trabalho
de conclusao de curso na forma definida no regulamento especifico, em qualquer fase do curso de graduação em Direito.
desde que cumpridos os pré-requisitos estabelecidos.
Nas 21601-i/a que devem ser cursadas como pre-requisitas para a
matricula em qualquer das disciplinas de monografia deve estar incluída, obrigatoriamente, a carga horária da disciplina
Metodologia de Pesquisa Jurídica ( 0P05440).
Para efeito de integratização curricular dos alunos do curso
de Direito, fica
estabelecido o cumprimento de 444h/a de disciplina optativa, das quais no minimo 3241-1/a devem ser do rol
definido na estrutura curricular e as demais 120h/a podem ser destinadas as atividades complementares. As atividades
Complementares podem ser desenvolvidas, desde que cumpridas as normas fixadas pelo colegiado do curso de Direito, em
qualquer fase do curso, dentre as seguintes espécies de atividade: A - disciplinas pertencentes aos demais cursos de
graduação da ufsc,independente da area; e B- atividade de pesquisa, extensao, monitorias, estágios extra-curriculares e
eventos diversos. As disciplinas pertencentes aos demais cursos de graduação da ufsc cursadas por alunos do curso de
direitro para fins de integralização do núcleo complementar do seu curricula. Serão lançadas no histórico escolar pelo seu
código no curso de origem. Considerar como optativa para efeito de integralização curricular dos alunos do curso de Direito a
carga horaria das disciplinas EFC I e EFC II cursadas até 97/2, inclusive. As disciplinas destinadas as atividades
complementares Dir5001, DIR5002, DIR5003, DIR5004, DIR5006 e DIR5007 possuem carga horária ate 60h/a. A disciplina
destinada as atividades Complementares DIR5005 possuem carga horária até 120h/a. a carga horária das referidas disciplines
poderá ser diferente para cada aluno.

Data: 03/1212004
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