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RESUMO: 

Introdução: O perito Contábil tem o objetivo de analisar de forma completa toda a 

demonstração financeira de tal organização em busca de provas técnicas. Objetivo: O presente 

trabalho tem com o objetivo de analisar e avaliar as condições de ensino através das ementas 

de perícia contábil em cursos presenciais de Ciências Contábeis das IES privadas de Minas 

Gerais, em visão de conteúdos ministrados, período e turno, carga horária, bibliografia básica 

e complementar, metodologia e denominação. Metodologia: A pesquisa é tida como descritiva, 

com abordagem qualitativa, tendo como procedimento técnico utilizado a pesquisa documental 

das ementas das IES, sendo utilizado uma amostra de oito instituições. Resultado: É verificado 

que os cursos possuem semelhanças em suas denominações, ministradas no período noturno, e 

com grande discrepância em relação sua carga horária. Os conteúdos ofertados são referentes a 

conceitos básicos de perícia, técnicas, avaliação e arbitragem. As bibliografias são semelhantes 

entre as instituições em destaque para dois autores, e nota-se a ausência de artigos científicos 

como indicações complementares. Conclusão: Por fim, é importante que as IES ministrem a 

matéria essencialmente no último período do curso e com carga horária de 80hrs, ofertando 

mais artigos científicos, assim incentivando os discentes a seguirem carreira como profissionais 

peritos. 
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