
 

ANAIS DA FUCAMP, v. 7, n. 8, 2022   ISSN: 2448-3133 

CONTABILIDADE DIGITAL: INFLUÊNCIA DA GRADE CURRICULAR DO 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA FORMAÇÃO DE CONTADORES 

DIGITAIS 

 

Kerolayne da Silva Vasconcelos 1 

Simone Teles da Silva Costa 
2 

Dênia Aparecida de Amorim 
3
 

Rubens José Pereira 
4
 

RESUMO 

 

Introdução: Com a constante evolução da tecnologia digital, surgiu a necessidade de 

adequação da área contábil às mudanças. Foram aprimorados os métodos utilizados, além da 

otimização do tempo, redução de custos e ações para garantir maior segurança para clientes. 

Logo, foi preciso a adaptação para acompanhar a realidade inovadora. A era da informação 

chegou para trazer praticidade e celeridade aos processos cotidianos. Transformações digitais 

ocorridas ao longo dos anos repaginaram o papel do profissional contábil perante a sociedade, 

ampliando suas funções e possíveis áreas de atuação, tornando-o uma função fundamental 

tanto na geração de dados, quanto na tomada de decisão por uma visão sistêmica. Com a 

Contabilidade Digital, os processos que antes eram realizados manualmente, foram sucedidos 

pelo tecnológico, disponíveis em um sistema de gestão, possibilitando a utilização das 

informações de maneira ágil e centralizada, reduzindo fraudes e sonegações fiscais. Objetivo: 

O estudo objetivou averiguar se o projeto pedagógico do curso de graduação em Ciências 

Contábeis do Centro Universitário Mário Palmério - UNIFUCAMP oferece disciplinas com 

foco nos processos digitais para preparação dos futuros contadores de forma a estarem 

capacitados para atuação em práticas contábeis digitais. Metodologia: Foi utilizada como 

metodologia a pesquisa bibliográfica. Foram feitas buscas principalmente em artigos, 

monografias, bem como materiais disponibilizados em bibliotecas online e repositórios 

institucionais. Foi utilizada como complemento a pesquisa documental para coleta de 

informações em documentos da instituição de ensino. A análise adotou a abordagem 

qualitativa com finalidade de estudar e compreender o assunto proposto. O Google 

Acadêmico foi utilizado como repositório para seleção de estudos anteriores para 
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embasamento da pesquisa. Considerações Finais: Os resultados demonstraram que práticas e 

habilidades digitais podem ser comtempladas de forma dedutiva ou indutivamente nas 

disciplinas oferecidas pela grade curricular durante a formação dos estudantes, preparando-os 

para que sejam profissionais contadores digitais. A evolução digital é um desafio para 

promoção da inovação educacional, sendo assim é necessária que a grade curricular seja 

flexível para adequações e adaptações, afim de melhor preparar os discentes para as 

mudanças. A atuação do corpo docente é importante para o desenvolvimento de competências 

digitais, sendo os professores os maiores propagadores de ações para o aprimoramento da 

contabilidade digital. 
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