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MOTIVAÇÕES PARA ALTERAÇÃO

 revolução tecnológica - Internet das Coisas;

 complexidade dos negócios;

 mudanças climáticas (riscos e oportunidade) impactando nos 
modelos de negócio (sociais, ambientais e governança); 

 adoção das IFRS pelo Brasil;

 aumento da regulação e fiscalização;

 governo eletrônico;

 reduzir as diferenças internacionais nos requisitos para exercer a 
profissão de contador em diversos países.

Abordagens
para  

educação 
contábil

Prescritiva específica

Abordagem baseada em 
Competências

UNCTAD, 2011
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ABORDAGENS PARA EDUCAÇÃO CONTÁBIL

Os contadores profissionais
de educação geral e técnica
precisam desenvolver as
habilidades necessárias
 Abordagem de entrada
 Centrada no processo de 

aprender 

Competência é definida como a
capacidade de realizar atividades
dentro de uma ocupação ou
função para os padrões
esperados no emprego
 Abordagem de saída
 Centrada no aprendente
 Resultado

CompetênciasPrescritiva

 Concepção: na abordagem baseada em competências

 Documentos de Apoio: 
• Resolução do CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004
• Resolução CFC N.º 1.640/2021- prerrogativas profissionais
• EDS/Unesco
• Unctad/ONU
• Documentos de órgãos de classe internacionais e 
• Artigos científicos

 Escopo da proposta: 8 (oito) atributos; 7 (sete) competências 
técnicas; 6 (seis) competências e habilidades gerais e 7 (sete) 
atitudes;

METODOLOGIA DE TRABALHO
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Abordagem
baseada em
Competências

educação holística, transformadora, 
inter e transdisciplinaridade;

aprendizagem interativa e centrada no 
estudante. 

com apoio a autoaprendizagem, a 
participação e a colaboração; uma 
orientação para a solução de 
problemas; 

conexão entre aprendizagem formal e 
informal. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/4
8223/pf0000378650

https://www.iaesb.org/publications/2019-
handbook-international-education-
standards

https://www.accaglobal.com/an/en/technical-
activities/technical-resources-
search/2016/june/professional-accountants-the-
future-report.html

https://nasba.org/wp-
content/uploads/2021/06/Model-
curriculum_web_6.11.21.pdf

https://www.evolutionofcpa.org/Document
s/Accounting%20Program%20Curriculum%2
0Gap%20Analysis%20Report%203.15.2021.
pdf

https://unctad.org/system/files/official-
document/diaemisc2011d1_en.pdf

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/resolucao-cfc-n-1.640-de-18-de-
novembro-de-2021-367541982

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/
pdf/rces10_04.pdf

Resultados de pesquisas

DOCUMENTOS DE APOIO
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CAPÍTULO I -DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO II - DO PERFIL E DAS COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E
ATITUDES DO EGRESSO

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

APÊNDICE I (competência, habilidades e atitudes)

APÊNDICE II (definição de termos)

ESTRUTURA DA PROPOSTA

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, a serem
observadas pelas Instituições de Educação Superior (IES).

planejamento
desenvolvimento
 avaliação

princípios e 
critérios

Art. 1º.
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PERFIL E COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E 
ATITUDES DO EGRESSO

• Compreensão das 
questões científicas, 
técnicas, sociais, 
ambientais e políticas
relacionadas à 
Contabilidade

Art. 2º.

PERFIL E COMPETÊNCIAS, HABILIDADES 
E ATITUDES DO EGRESSO

ser capaz de utilizar o 
pensamento científico; 

ser capaz de atender às 
necessidades de informações 
das partes interessadas; 

ser capaz de participar do 
processo decisório das 
diversas organizações;

desenvolver perspectivas 
multidisciplinares e 
transdisciplinares em sua 
prática;

atuar com isenção, 
comprometimento e 
ceticismo profissional;

ser consciente de sua 
responsabilidade social, 
ambiental e de governança; 

visão sistêmica, holística e 
humanista; e

ser cooperativo, criativo, 
crítico, ético, reflexivo, com 
formação técnica robusta

Art. 2º.
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PERFIL E COMPETÊNCIAS, 
HABILIDADES E ATITUDES DO 

EGRESSO

O curso de graduação em Ciências
Contábeis deve proporcionar
 competências gerais e técnicas
 habilidades
 atitudes

Art. 3º.

Projeto Pedagógico do Curso (PPC)

O Projeto Pedagógico de um Curso de Graduação é o documento que
expressa a sua identidade. Tem como finalidade precípua apresentar,
à comunidade acadêmica e sociedade em geral, como o curso se
caracteriza e se organiza, em função de suas escolhas e percursos,
para contribuir na formação profissional que se propõe a oferecer a
seus discentes. É o documento que representa o planejamento e
organização do curso, sendo insumo formal e estruturante da oferta
de serviços de ensino. (UFC)

ORGANIZAÇÃO DO CURSO 
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Princípios norteadores do PPC

Organização curricular Avaliação e Gestão do 
Aprendizado

Acompanhamento de 
Egressos

Integração entre 
Graduação e Pós Iniciação Científica Outros aspectos 

importantes

Projeto Pedagógico do Curso

ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

Art. 4º.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Art. 5º.
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Art. 6º.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES Art. 7º.
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ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO

Art. 8º.

PROPÓSITO E ESCOPO

Informações
financeiras e não

IFAC

Estratégias
organizacionais

Informações
fiscais/tributárias

Preparar/Relatar Formular/Implanta
r

Informações
financeiras e não

Auditar/Assegurar Preparar/Analisar

Preparing, analyzing, 
and reporting 
relevant and 
faithfully represented 
financial and non-
financial information;

Partnering in decision 
making, and in 
formulating and 
implementing 
organizational
strategies;

Auditing financial and 
non-financial 
information, and 
providing other 
assurance and 
advisory services;

Preparing and
analyzing relevant tax
information.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
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Participar da 
formulação e da 
implementação 
de estratégias 
organizacionais 
para a tomada 
de decisões 

Auditar
informações 
financeiras e 
não 
financeiras e 
fornecer 
outros 
serviços de 
asseguração

Analisar a 
gestão de 
risco, controle
interno e 
outros 
mecanismos 
de 
governança

Compreender 
e aplicar a 
legislação 
tributária

Preparar, 
analisar e 
reportar 
informações 
relevantes e 
fidedignas 
financeiras e não 
financeiras

Executar 
trabalhos de 
perícia judicial 
e extrajudicial

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Compreender como a tecnologia da informação contribui para a análise de dados e geração de informação

Apêndice 1 
Quadro 1

1. Usar a pesquisa e a criatividade para organizar e
interpretar os dados, a fim de resolver problemas
organizacionais;

2. Integrar os saberes de Administração, da Economia,
do Direito e outros aos saberes das Ciências
Contábeis;

3. Utilizar os saberes de estatísticas, métodos
quantitativos e matemática financeira como
ferramenta para apoiar a decisão;

4. Desenvolver argumentos com base em evidências;
5. Saber exercer liderança;
6. Comunicar-se de forma eficaz compartilhando

ideias e conceitos de modo efetivo.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS

Apêndice 1 
Quadro 2
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ATITUDES DO EGRESSO

A atitude está relacionada às formas de ser e de agir, afinidades, emoções
e sentimentos. Uma atitude é uma maneira organizada e coerente de
pensar, sentir e reagir em relação a objetos, pessoas, grupos e questões
sociais ou qualquer acontecimento no meio (PERRENOUD, 2013).

ATITUDES DO EGRESSO

 saber agir com ética, considerando o código de ética e
demais normas de conduta do contador;

 perceber a importância do compromisso com
aprendizagem ao longo da vida profissional;

 saber administrar situações de conflito, crises e estresse,
com proatividade;

 ser capaz de atuar com independência e ceticismo
profissional;
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 saber atuar de forma cooperativa e trabalhar em equipe
de forma a atingir os objetivos organizacionais;

 alcançar o respeito, o reconhecimento e a importância da
diversidade nos diversos ambientes organizacionais;

 considerar o desenvolvimento sustentável nas decisões
pertinentes ao exercício da profissão contábil.

ATITUDES DO EGRESSO

• Abordagem: competências 

• Organizada com ênfase no 
desenvolvimento das competências, 
habilidades e atitudes

• Foco na concepção de 
desenvolvimento sustentável

• Estágio Supervisionado: obrigatório 

• Trabalho de Conclusão de Curso –
opcional

• Inclusão das  atividades de extensão

• Abordagem: prescritiva
• Organizada com ênfase nos conteúdos
• Estágio Supervisionado – não há clareza
• Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) –

opcional

DCNs - Atual DCNs - proposta
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https://www.gov.br/participamaisbrasil/proposta-de-resolucao-oriunda-
do-conselho-federal-de-contabilidade

PARTICIPE!

Envie sua contribuição acessando o link abaixo:


