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Introdução: O curso de graduação em Ciências Contábeis tem sido alvo de pesquisas e
estudos quanto ao perfil do profissional que está ingressando ao mercado. Os
resultados encontrados nestas pesquisas mostram que o profissional desta área
encontra-se despreparado. Tanto mercado quanto alunos dos cursos de graduação
entendem que cabe às Instituições de Ensino Superior (IES) a difícil tarefa de preparar
este profissional, por meio de projetos pedagógicos e elaboração de currículos que
apreciem disciplinas e atividades acadêmicas necessárias para desenvolver
competências e habilidades ao profissional de contabilidade exigida pelo mercado.
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar comparativamente os currículos dos
cursos de graduação em Ciências Contábeis ofertados na modalidade a distância, no
estado de Minas Gerais, para verificar se atendem os elementos estruturais da grade
curricular elegida pelo Ministério da Educação.  Metodologia: Quanto aos objetivos,
caracteriza-se como descritiva, pois investiga e descreve os aspectos estruturais da
grade curricular dos cursos de graduação em Ciências Contábeis ofertados por IES de
Minas Gerais na modalidade à distância. Quanto aos procedimentos de pesquisa se
enquadra no tipo Documental e Bibliográfico, tendo como objetos de análise matrizes
curriculares e as legislações do MEC pertinentes ao assunto. Quanto à abordagem do
problema é qualitativa, por se tratar de uma análise comparativa dos elementos que
compõem as estruturas curriculares. Os dados foram extraídos do site e-MEC, no
período de dezembro/2010 a janeiro/2011, utilizando uma ferramenta de busca. 
Resultados: No que diz respeito à carga horária do curso foram encontradas algumas
divergências. O site do e-MEC traz seus dados em forma de carga horária, já os textos
dos sites institucionais ou na grade curricular disponibilizada pelas instituições este
item variou em carga horária e créditos, ou mesmo falta de informações. Verificou-se
que as cargas horárias/créditos foram distribuídas em disciplinas, que variaram de 39 a
71 disciplinas de uma IES para outra. Como parâmetro de análise deste quesito
tomou-se como base o art. 5º. da Resolução CNE/CES nº. 10/04 em que faz menção ao
conteúdo de formação. Observou-se que 11% das IES não divulgaram em seu site
informações sobre as disciplinas que contemplam sua matriz curricular. As disciplinas
ofertadas segundo suas grades curriculares, pode-se constatar que pouco mais da
metade das IES analisadas ofertam disciplinas de caráter de Formação Básica, cerca de
40-44%. Quanto ao conteúdo de Formação Profissional, em 88% das EIS pesquisada
aparecem com destaque, em algumas chegam a 59% das disciplinas oferecidas em suas
grades curriculares. Um fato que chama a atenção refere-se ao conteúdo de Formação
Teórico-Prática, 6% das IES pesquisadas apresentam 49% de sua grade. Conclusão: O
estudo apontou a necessidade de reestruturação curricular dos cursos de Ciências
Contábeis e seus projetos pedagógicos, uma vez que atendem parcialmente os
elementos básicos preconizados na legislação. Um esforço maior deve ser feito pelos
órgãos regulamentadores junto às instituições para orientar e ajudar a resolver os
problemas levantados.
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