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Introducción 
A Universidade pode ser vista como empresa e precisa atender a expectativa de seu 
cliente, não só o aluno, mas também a sociedade da qual faz parte. Assim deve 
procurar conhecê-lo para traçar metas e objetivos através dos perfis levantados, se 
adequando às necessidades vigentes. 
Este trabalho visa conhecer as expectativas acadêmicas e profissionais dos graduandos 
do curso de Ciências Contábeis da UnB, para traçar metas mais realistas e objetivas 
para seus "clientes" sem esquecer o seu papel de "formadora capaz de desenvolver a 
excelência humana e profissional de seus alunos, qualificando-os para o desempenho 
competente e fortalecimento da imagem da profissão de contador" (FURLANI, 1998 
apud (ARAUJO e SANTANA, 2008). 
O objetivo deste trabalho é analisar as expectativas dos alunos, ingressantes e 
concluintes, do curso de graduação Ciências Contábeis da Universidade de Brasília em 
relação ao mercado de trabalho. 
 
Metodología 
Aplicação de dois questionários, baseado em Silva (2008), para ingressantes e 
concluintes do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, matriculados 
no primeiro semestre de 2015. A população-alvo foi composta de 221 alunos 
matriculados na disciplina Contabilidade Geral 1 e 80 alunos matriculados na disciplina 
Laboratório Contábil – Empresarial, dos turnos diurno e noturno. Essas disciplinas 
caracterizam o início e o fim do curso, respectivamente. 
Os questionários foram aplicados no mês de maio de 2015, presencialmente, pelo 
pesquisador, em ambas as disciplinas, com caráter voluntário e anônimo e duração de, 
em média, 15 minutos.  
Para os ingressantes foram elaboradas 10 questões objetivas e uma subjetiva para 
verificar o interesse na participação em atividades acadêmicas, além das questões 
sócio-demográficas e trabalhistas.  
Para os concluintes foram elaboradas 21 questões objetivas, além de questões 
específicas do percurso do estudante ao longo da graduação, como a participação 
efetiva em atividades acadêmicas; em que área da contabilidade estas focavam; 
percepção das dificuldades para ingressar no mercado de trabalho e como 
classificariam o curso de acordo com a abordagem das disciplinas (teórico, prático ou 
se mescla teoria e prática). 
Os dados foram tratados no programa Microsoft Excel, e apresentados de forma 
percentual e ponderada, sendo considerados apenas os questionários respondidos. 
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Resultados  
Dos 321 estudantes matriculados nas duas disciplinas, 125 ingressantes e 48 
concluintes responderam. A maioria, em ambos os grupos, pertencia ao gênero 
masculino e se situava em duas distintas faixas etárias: 18 a 24 anos e de 25 a 34 anos.  
Aproximadamente metade dos respondentes fez o ensino médio em escolas 
particulares e pequena parcela dos ingressantes (28%) exercia atividade remunerada. 
As oportunidades de trabalho foram o principal motivo para a escolha do curso para 
ambos os grupos. Um paradoxo pode ser visto quando perguntados sobre o futuro: 
apenas 18,75% entenderem que seria fácil obter boa remuneração. Provavelmente 
porque 25% se julgaram sem preparação prática para ingressar no mercado de 
trabalho. Para 41,67%  a maior barreira para ingressar no mercado profissional será a 
exigência de experiência anterior. Durante o curso, somente 25,29% estagiaram. A 
imaturidade profissional foi outra barreira apontada por 22,92% dos respondentes. 
Os concluintes, majoritariamente, definiram o curso como teórico e nenhum dos dois 
grupos definiu o curso como prático. Quase todos os concluintes (93,75%) sentiram 
faltam de matérias práticas.  No entanto, 50% dos concluintes declararam não estar 
familiarizados com o ciclo contábil, conhecimento básico para um bacharel em 
contabilidade. 
Quando indagados sobre o que fariam após a formatura, ambos os grupos 
responderam que fariam concurso público, sendo que a metade deles disse que 
desejaria estar, em cinco anos, trabalhando em órgão público, na área de 
contabilidade. Somente 9,62% pretendiam estar, daqui a cinco anos, na área 
acadêmica.  
Sobre seu desempenho, 66,67% dos concluintes se consideraram como medianos e 
6,25% se julgaram bons alunos ou seja, que realmente se dedicaram ao curso, sendo a 
mesma porcentagem dos que se julgaram abaixo de 5, o que significa reprovação.  
O número reduzido de alunos presentes no dia da aplicação dos questionários e a 
pouco tempo parra aplicação dos questionários foram as principais limitações desse 
trabalho. 
 
Conclusiones 
Os estudantes do curso de Ciências Contábeis da UnB têm um perfil bem definido e 
semelhante aos outros cursos de contabilidade do Brasil, corroborando trabalhos 
anteriores (Silva, 2008 – UnB, 2005). São jovens, predominantemente do gênero 
masculino e oriundos de escolas particulares. Ambos os grupos, ingressantes e 
concluintes do curso de Ciências Contábeis, consideram o curso como teórico e têm 
como expectativas que lhes sejam apresentados uma maior carga de disciplinas 
práticas ou oportunidades de exercício profissional ainda na graduação. Essa 
possibilidade de aplicação prática e inserção no mercado de trabalho são os principais 
atrativos do curso para os estudantes. Corroborando essa afirmação, vê-se que a 
maior atividade acadêmica foi o estágio supervisionado. No entanto, para os dois 
grupos, a matriz curricular deixa a desejar no conteúdo prático. Uma pequena parcela 
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demonstrou interesse em seguir estudando, se inserindo em programas de pós-
graduação. 
Assim, as expectativas profissionais são consonantes com o perfil e com as 
expectativas acadêmicas. Os estudantes, de ambos os grupos, querem ter uma boa 
remuneração, serem aprovados em concurso público, não necessariamente na área 
contábil.  
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