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RESUMO 

 

Introdução: Os avanços tecnológicos e a constante transformação que a sociedade vem 

enfrentando faz com que o mercado de trabalho necessite cada vez mais de pessoas 

qualificadas. Com isso, surgiram várias instituições de ensino superior ofertando diversos 

cursos e, consequentemente, formando cada vez mais profissionais. A evolução tecnológica 

afeta vários ramos profissionais e é importante estar a par do que está acontecendo no Brasil e 

no mundo. Com o profissional contábil isso não é diferente, pois ele precisa acompanhar essa 

inovação constante, estando aberto a todas as áreas de informações possíveis e adquirindo 

novas habilidades e conhecimentos. Cada vez mais são requeridas novas competências ao 

Bacharel em Ciências Contábeis. Tempos atrás, com a contabilidade tradicional, o contador 

era visto somente como uma ferramenta que fazia a transcrição de valores e resultados 

contábeis. Hoje, ele é participante no processo de tomada de decisões e necessita ter 

conhecimentos técnicos, ética, responsabilidade social e transparência de gestão. Objetivo: O 

estudo objetivou analisar as grades curriculares do curso de Ciências Contábeis da região do 

Triangulo Mineiro e identificar o perfil do futuro profissional por meio da grade curricular, 

avaliando se ela é específica ou generalista. Metodologia: A metodologia utilizada foi 

pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa. Para a realização do estudo foram analisadas as 

grades curriculares das instituições: UNIFUCAMP, UNICERP, UNIPAM, UNIARAXA, 

ESAMC, FPM, FCC e UFU. Todas as IES oferecem os cursos em modalidade presencial e 

noturna, sendo as sete primeiras particulares e a UFU uma universidade pública federal. 

Considerações Finais: A análise das grades curriculares concluiu que todas as instituições 
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estão alinhadas em relação aos conhecimentos que são proporcionados para seus discentes, 

pois percebe-se que em todas elas aparecem as disciplinas que são sugeridas pela Resolução 

do Conselho Nacional da Educação e que além das sugeridas, as grades curriculares também 

oferecem disciplinas que abrangem outras áreas além da contabilidade, a qual constatou que 

os alunos tendem a ter uma formação generalista. 
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