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O presente artigo tem por objetivo analisar a percepção 
dos discentes e a satisfação dos egressos com o 
curso de graduação em Ciências Contábeis, em uma 

faculdade da Região do Seridó do Rio Grande do Norte. Na 
metodologia, utilizou-se o método descritivo e quantitativo. 
A amostra envolvida na pesquisa foi de 71 acadêmicos do 
curso de Ciências Contábeis, sendo 43 discentes matriculados 
e 28 egressos. Os dados coletados foram tabulados por meio 
do software Excel e analisados de forma descritiva, além de 
inferencial, pelo software estatístico R, subsidiado pelo teste t 
para amostras independentes. Os principais resultados revelam 
uma significante taxa de egressos atuando no mercado de 
trabalho contábil regional e na satisfação pela profissão. Além 
disso, foi constatado que mais de 44% dos indicadores das 
médias analisadas sofreram redução em relação à percepção e 
satisfação dos discentes. Por fim, no contexto geral da pesquisa 
a Instituição apresentou resultados satisfatórios, tendo em 
vista que foram alcançados os resultados previstos na maioria 
dos itens analisados, além do que o resultado contribuiu para 
conhecer a percepção desses atores e no desenvolvimento 
Institucional.  
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1. Introdução

Em um pouco mais de uma dé-
cada, o processo de expansão do 
Ensino Superior no Brasil vem pro-
porcionando para a sociedade bra-
sileira uma redução de desigualda-
de e, consequentemente, aumento 
das oportunidades de inclusão so-
cial dos brasileiros. 

O último Censo do IBGE (2010) 
aponta um crescimento no número 
de brasileiros com ensino superior, 
de 4,4% para 7,9%. Isso significa a 
possibilidade de pessoas conquista-
rem seus diplomas superiores, mu-
darem sua condição de vida e de 
suas famílias. Na outra ponta, os 
dados do INEP por meio do Censo 
da Educação Superior (2017) reve-
lam que aproximadamente 88% 
das Instituições de Ensino Superior 
(IES) no país são privadas e que es-
sas Instituições são provedoras in-
dispensáveis para o Plano Nacional 
de Educação (PNE), já que nos pró-
ximos cinco anos, ou seja, até 2024, 
pretende-se inserir nesse segmento 
educacional pelo menos 33% da po-
pulação entre 18 a 24 anos e 50% 
da população bruta (ABMES, 2018).

No entanto, ressalta-se que a 
taxa de acesso da população bra-
sileira ao ensino superior fica bem 
abaixo de alguns países da América 
do Sul, como, por exemplo, Argen-
tina, Chile e Colômbia, e bem mais 
distante dos países europeus, como 
Itália e Alemanha (Acrítica, 2018). 
Para se manterem no mercado as 
Instituições de Ensino Superior (IES) 
passaram na última década por mu-
danças e/ou adaptações, tanto na 
questão da metodologia de ensino 
quanto na infraestrutura física, nos 
preços de suas mensalidades, na es-
trutura da grade curricular dos cur-
sos, na diversidade de cursos ofer-
tados, entre outros fatores. 

Tudo isso, com um objetivo 
principal: atrair mais discentes e 
evitar evasões, refletindo direta-
mente na sua permanência nesse 
segmento educacional. Nessa linha, 
em relação aos diversos cursos ofer-
tados, o de Bacharelado em Ciên-
cias Contábeis é um que está em 
constante evolução, já que neces-
sita formar profissionais altamen-
te qualificados e capacitados para 
atender as exigências do mercado 
de trabalho na área contábil. 

De tal modo, o atual cenário bra-
sileiro de constantes mudanças na 
legislação e crescente exigência de 
obrigações contábeis, fiscais, previ-
denciárias, entre outras, demanda, 
permanentemente, a atualização, 
tanto do discente quanto do profis-
sional contábil, além de obter um co-
nhecimento diversificado, o que per-
mite desempenhar variadas funções 
nessa profissão, somada ao conheci-
mento adquirido ao longo da vida. 

Neste contexto, o presente es-
tudo busca respostas para a per-
cepção dos discentes e a satisfação 
dos egressos relacionados aos indi-
cadores de desenvolvimento da Ins-
tituição, no segmento acadêmico, 
social, inovação, ensino e infraes-
trutura, vivenciado por esses atores, 
no curso de graduação em Ciências 
Contábeis na Faculdade do Seridó 
(FAS), podendo-se assim comparar 
esses resultados e tirar conclusões.

Prontamente, esta pesquisa 
busca contribuir para aperfeiçoar 
a graduação em Ciências Contábeis 
nessa IES, além do próprio desen-
volvimento institucional. Assim, a 
principal contribuição do presente 
estudo justifica-se empiricamente, 
visto que poderá contribuir de for-
ma significativa para possíveis me-
lhorias no curso de Ciências Contá-
beis ofertado pela Instituição, na 
metodologia de ensino emprega-
da, na infraestrutura e no quadro 
do seu corpo docente, com base 
nos resultados obtidos. 

2. Referencial Teórico

2.1 O Panorama do Curso de 
Ciências Contábeis no Brasil

A história da contabilidade no 
Brasil está ligada diretamente com 
a chegada da família Real Portu-
guesa, no século XIX, quando Dom 
João VI publicou um alvará determi-
nando que todos os contadores da 
Real Fazenda utilizassem na escritu-
ração mercantil o método das parti-
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das dobradas. A partir disso, dá-se 
início ao ensino contábil no Brasil 
(BACCI, 2002). Já no século XX a 
contabilidade se desenvolveu, à me-
dida que a industrialização se multi-
plicava pelo país, tendo um grande 
salto no período pós-segunda guer-
ra mundial, advindo da necessidade 
de uniformizar as normas contábeis 
numa maneira mais compreensiva 
para seus usuários, não só do Brasil, 
mas como de outros países (AGOS-
TINI; CARVALHO, 2012).

A lém disso,  foram inst i -
tuídos através do Decreto n.º. 
17.329/1926, os Cursos Profissiona-
lizantes de Ensino Técnico Comer-
cial, com objetivo de ensinar conta-
bilidade; o Decreto n.º 20.158/1931, 
que estabelecia o recebimento do 
diploma/título de Guarda-Livros, 
aos que concluíssem o curso técni-
co no período de 02 (dois) anos, e 
o diploma/título de Perito-Contador 
para àqueles que concluíssem o cur-
so técnico no período de 03 (três) 
anos. Posteriormente, por meio do 
Decreto n.º 7.988/1945 foi criado 
o ensino contábil em grau supe-
rior, instituindo o curso universitá-
rio de Ciências Contábeis e Atua-
riais (CAMARGO, 1991), no qual era 
concedido o título de Bacharel em 
Ciências Contábeis àqueles que con-
cluíssem o curso com duração de 04 
(quatro) anos.

Outro marco da história da con-
tabilidade brasileira, segundo Bac-
ci (2002) está relacionado direta-
mente ao objetivo de registrar os 
profissionais contábeis (Bacharéis e 
Técnicos) e de fiscalizar o respecti-
vo exercício contábil. Desse modo, 
foi criado através do Decreto n.º. 
9.295/1946, o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e os Conselhos 
Regionais de Contabilidade (CRCs). 

No entanto, somente no ano 
de 1951, por meio do Decreto n.º 
1.401, o curso de Ciências Con-
tábeis e Atuariais foi desmem-
brado, ficando cada curso inde-
pendente, de tal modo que os 
concluintes do curso de Ciências 
Contábeis passaram a receber 
o título de Bacharel em Ciências 
Contábeis (PELEIAS et al., 2007). 
Outro momento marcante ligado 
à Contabilidade está relacionado à 
Lei n.º 9.457/1997, que alterou dis-
positivos da Lei n.º 6.404/1976 das 
Sociedades por Ações, visando ali-
nhar as práticas contábeis brasilei-
ras ao padrão internacional, confor-
me descreve Bacci (2002, p. 144):

A contabilidade do mundo atual 
procura a harmonização de proce-
dimentos, de padrões que atendam a 
globalização, e que pela pulverização 
dos investimentos a nível mundial 
nas bolsas de valores, vêm tentando 

uma uniformização dos informes 
contábeis com objetivos claros de se 
adotar maior transparência e eviden-
ciação dos critérios aplicados [...].

No final do século XX, o Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC) 
estabeleceu através da Resolução 
CFC n.º. 853/99 o Exame de Suficiên-
cia em Contabilidade, cujo objetivo 
é comprovar o conhecimento míni-
mo necessário para que o Técnico 
e o Bacharel em Ciências Contábeis 
possam exercer as suas prerrogati-
vas funcionais no mercado de traba-
lho. Deste modo, somente poderão 
exercer a profissão os bacharéis em 
Ciências Contábeis que obtiverem a 
respectiva aprovação no exame de 
suficiência e o registro no Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC).

Por fim, já no século XXI, tendo 
por finalidade reformular e harmo-
nizar as disposições da lei societá-
ria brasileira com as práticas inter-
nacionais, foi publicada à Lei n.º 
11.638/2007, visando dar maior 
transparência e qualidade às infor-
mações contábeis. Essa lei, indubi-
tavelmente, representou um gran-
de avanço no setor contábil, pois 
finalmente enquadrou o Brasil às 
Normas Internacionais de Conta-
bilidade, tornando-se muito mais 
consistente a escrituração das tran-
sações realizadas pelas empresas.

“No entanto, somente no ano de 1951, por meio 
do Decreto n.º 1.401, o curso de Ciências Contábeis 

e Atuariais foi desmembrado, ficando cada curso 
independente.”
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Quanto à oferta de cursos de 
Ciências Contábeis no país, eviden-
cia-se um crescimento exponencial 
no número de cursos na modali-
dade presencial, desde a década 
de 1970 até o ano de 2016, como 
pode se visualizar no Gráfico 1. 

Nos dados expostos se observa 
que em 40 (quarenta) anos passou-
se de 166 cursos (1976) para 1.823 
cursos (2016). No estado do Rio 
Grande do Norte, área de interesse 
desse estudo, são contabilizados 28 
(vinte e oito) cursos na modalidade 
presencial, sendo 3 desses cursos na 
região do Seridó do Estado: i) Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), em Caicó; ii) Faculda-
de Católica Santa Terezinha (FCST), 
em Caicó e iii) Faculdade do Seridó 
(FAS), em Currais Novos. Este último 
é objeto de estudo.

2.2 Satisfação dos discentes com 
o curso de Ciências Contábeis

Já há algum tempo não só a per-
cepção e satisfação dos discentes 
em relação ao curso contábil reali-
zado, mas, também, a ligação entre 
o ensino contábil oferecido pelas 
IES e a oferta do mercado de traba-
lho para os recém-formados é alvo 
de estudo por diversos interessados 
no setor, além de que o mercado 
contábil no país se mostra ainda ca-
paz de oferecer muitas perspectivas 
para o futuro. Ratificando esse inte-
resse, o quadro a seguir apresenta 
alguns estudos realizados nesta dé-
cada, relacionados ao tema.

Como se observa no Quadro 
1, os resultados apresentados são 
bem distintos entre as expectativas 
dos atores (discentes e egressos) 
envolvidos no estudo. 

2.3 Aspectos Gerais em Relação 
à Satisfação dos Discentes nas 
Instituições de Ensino Superior 
(IES)

A satisfação dos discentes repre-
senta um dos bens mais valiosos de 
uma IES moderna e sintetiza a per-

Gráfico 1 – Quantidade de Cursos Presenciais de Ciências 
Contábeis no Brasil

	
Fonte: Bugarim (2014) e E-mec/Inep (2019).

Quadro 1 – Estudos Relacionados
Autor Objetivo Resultado

Santos et 
al. (2011)

Verificar se a formação acadêmica em 
Ciências Contábeis oferecida pelas IES de 
Curitiba condiz com as necessidades do 
mercado de trabalho na área contábil.

A maioria das vagas é destinada aos profissionais 
de nível auxiliar com experiência profissional. 
Conhecimentos relacionados à contabilidade, 
legislação societária e tributária são os mais 
requeridos para os níveis de auxiliar e chefia. 
Para o nível de gerência, conhecimentos em 
Administração, Economia e Finanças.

Antonelli, 
Colauto 
e Cunha 
(2012)

Avaliar o grau de satisfação e expectativa 
dos estudantes do Curso de Ciências 
Contábeis, com relação às competências 
docentes na UFPR, UFMG e UTFPR.

Para as expectativas, o teste resultou na inexistência 
de diferença estatística significativa, portanto 
os discentes das três IES avaliadas possuem, em 
média, diferentes satisfações e iguais expectativas. 
Com relação à diferença de satisfação entres as IES, 
constatou-se que a UFPR e UFMG não possuem 
diferença estatística, porém quando estas IES são 
comparadas à UTFPR, comprovam-se as diferenças.

Fischborn 
e Jung 
(2012) 

Analisar as expectativas dos discentes 
para verificar se estão satisfeitos com 
os procedimentos que o curso tem 
proporcionado durante o processo de 
ensino-aprendizagem.

Os resultados mostram que o processo didático-
pedagógico utilizado pelo curso necessita melhorar, 
principalmente, em relação ao desenvolvimento 
das habilidades aplicadas à criatividade, ao 
conhecimento informal, à capacidade de 
memorização e ao raciocínio quantitativo. 

Politelo, 
Manfroi 
e Cunha 
(2013)

Identificar a percepção dos concluintes do 
curso de Ciências Contábeis relativamente 
às oportunidades do mercado de trabalho.

Os resultados do estudo apontam que estar 
cursando o ensino superior em Ciências Contábeis 
apresenta impacto positivo sobre o ingresso dos 
acadêmicos no mercado de trabalho.

Gomes, 
Dagostini 
e Cunha 
(2013)

Avaliar os determinantes da satisfação 
geral dos discentes matriculados no curso 
de Ciências Contábeis na faculdade do 
Sudoeste do Paraná.

Os resultados apontam que o modelo pode ser 
explicado em três dimensões. Uma pode estar 
relacionada com a satisfação geral dos estudantes 
com o curso; a outra diz respeito ao envolvimento 
do professor e por último, o interesse do discente 
em aprender o conteúdo do curso, além da atenção 
em sala de aula. 

Santos et 
al. (2014)

Conhecer a percepção dos discentes do 
curso de Ciências Contábeis de uma 
Instituição Federal de Ensino Superior 
(IFES) quanto à formação acadêmica e o 
mercado de trabalho.

Não demonstram grau de concordância total de que 
estão adquirindo as competências necessárias para 
ingressar e atuar no mercado de trabalho.

Richartz 
et al. 
(2017)

Verificar a satisfação dos discentes de 
Ciências Contábeis com o curso e com 
a Instituição na UFSC, na UTFPR e 
UNIOESTE.

A maioria dos discentes está satisfeita com 
a infraestrutura da universidade e do curso, 
qualificação e didática do corpo docente. Os 
aspectos positivos, apontados por unanimidade nas 
três universidades, são o amplo mercado de trabalho 
que o curso proporciona e a qualificação do corpo 
docente, Entre os aspectos negativos apontados, o 
mais citado é a adequação da grade curricular.

Lizote 
et al.
 (2018)

Avaliar como o interesse do estudante e o 
envolvimento do professor influenciam na 
satisfação geral dos discentes de graduação 
em Ciências Contábeis em diferentes tipos 
de Instituições de Ensino Superior.

Os resultados permitem concluir que o gênero 
não influencia na satisfação, mas os estudantes dos 
períodos iniciais mostram-se mais satisfeitos. Por 
sua vez, o envolvimento do professor e o interesse 
do estudante têm influência sobre a satisfação geral.

Fonte: Alflen, Mello e Martins (2017).
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cepção do seu principal público in-
terno. Porém, ela não é única, mas 
é um dos indicadores para o suces-
so e permanência da Instituição no 
mercado educacional e deve estar 
explicito na sua missão e na visão 
de futuro. Nesse sentido, um bom 
desempenho para a permanência da 
IES no referido mercado, também, 
depende da: (i) qualidade do cur-
so ofertado, (ii) composição do cor-
po docente, (iii) infraestrutura física 
oferecida, (iv) taxa de aprovação dos 
discentes nos exames dos conselhos 
de classes das profissões e (v) nota 
obtida no Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes (Enade). 

Prontamente, esses indicadores 
devem periodicamente ser acompa-
nhados e analisados pelas IES, na 
busca permanente de melhorias nos 
processos de aprendizagem. Isso é 
justamente o que Gomes, Dagosti-
ni e Cunha (2013) ressaltam quan-
do tratam que a satisfação se tor-
na fundamental para a manutenção 
do discente e para proporcionar 
uma imagem positiva da Institui-
ção. Já para Lagioia et al. (2007) 
as expectativas dos discentes po-
dem ser mantidas ou modificadas 
adquirindo um perfil de formação 
do curso na Instituição, por meio 
da avaliação do nível de satisfação 
dos discentes, identificando possí-
veis falhas e corrigindo-as, na bus-

ca constante de melhorias dos ser-
viços prestados, garantindo com 
isso, a satisfação tanto dos discen-
tes quanto da sociedade em geral.

Assim surge um aliado para o 
aperfeiçoamento da gestão insti-
tucional e acadêmica que é a figu-
ra da Comissão Própria de Avalia-
ção (CPA), face à sua capacidade 
de subsidiar o planejamento es-
tratégico da IES. A CPA foi criada 
pela Lei n.º 10.861/2004 do Siste-
ma Nacional de Avaliação da Educa-
ção Superior (SINAES), objetivando 
avaliar diversos segmentos da IES, 
entre eles, os discentes e os egres-
sos. Além disso, serve para acom-
panhar o desenvolvimento dos se-
guintes itens:
•	 Infraestrutura física da 

Instituição;
•	 Desempenho do coordenador 

de curso;
•	 Desempenho dos discentes;
•	 Desempenho dos docentes;
•	 Situação profissional dos 

egressos.

Com isso procura-se seguir o 
que defendem Mainardes e Domin-
gues (2009) ao relatarem que a sa-
tisfação para os discentes do ensino 
superior refere-se à verificação de 
como o serviço é prestado nas Ins-
tituições e também qual o resultado 
obtido ao final desse serviço. Des-

se modo, acredita-se que à medida 
em que avançam nos estudos às ex-
pectativas e às satisfações dos dis-
centes diminuem. Sem contar que 
quando os discentes estão satisfei-
tos com o curso e com os serviços 
prestados pela IES, isso possibilita 
atrair novos discentes para Insti-
tuição, influenciando diretamente 
na permanência, manutenção, de-
manda de discentes e no financeiro 
da entidade. Ao contrário, a insatis-
fação dos discentes pode até oca-
sionar a extinção do curso e, con-
sequentemente, da Instituição. Por 
isso, entender quais os aspectos 
que influenciam na satisfação dos 
discentes é de extrema importân-
cia para as Instituições que aspiram 
qualidade nos serviços prestados.

2.4 O Curso de Ciências 
Contábeis na Faculdade do 
Seridó (FAS) 

O Curso de Ciências Contá-
beis na Faculdade do Seridó (FAS) 
foi criado no ano de 2006 e des-
de o seu funcionamento foram for-
mados 220 discentes. Isso é muito 
positivo, tanto para região quan-
to para Instituição de Ensino, dado 
que esses profissionais qualificam 
o mercado de trabalho regional, 
atuando no setor de serviços, ten-
do em vista a característica intrín-
seca de na região predominar o 

“Entender quais os aspectos que influenciam na 
satisfação dos discentes é de extrema importância 

para as Instituições que aspiram qualidade nos 
serviços prestados.”
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segmento comercial, com micros, 
pequenas e médias empresas, que 
necessitam obrigatoriamente da 
prestação de serviços do profissio-
nal contábil. Isso porque o controle 
e a prestação de contas são impres-
cindíveis a todas as instituições, in-
dependentemente do porte ou da 
sua finalidade.

A FAS embora esteja fisicamen-
te instalada no município de Currais 
Novos (RN), tem seu raio de capta-
ção de discentes abrangendo a re-
gião do Seridó do RN. Assim sen-
do, o curso contábil na Instituição 
conta com uma representatividade 
bem diversificada dos discentes nos 
municípios do Seridó, conforme se 
pode verificar na atual composição 
dos discentes no curso de bachare-
lado em Ciências Contábeis. Além 
disso, atualmente na FAS o cur-
so tem 82 discentes matriculados, 
participantes de atividades relacio-
nadas à linha de pesquisa e ações 
de projetos de extensão.

Como se observa no Gráfico 2, 
mais da metade dos discentes ma-
triculados residem no município de 
Currais Novos. Também há uma boa 
representação de discentes oriun-
dos do município de Lagoa Nova.

3. Procedimentos 
Metodológicos Utilizados

Este estudo é caracterizado com 
abordagem da técnica estatística 
quantitativa, com objetivos descri-
tivos e com procedimentos de pes-
quisa de levantamento, na qual se 
busca descrever a percepção dos 
discentes e a satisfação dos egres-
sos do Curso de Ciências Contábeis 
da Faculdade do Seridó (FAS). Os 
instrumentos de coleta foram dois 
questionários, sendo um aplicado 
aos discentes e outro aos egressos.

Esses instrumentos possuem 
questões que abordam informa-
ções relacionadas aos aspectos da 
faculdade, do curso, do corpo do-

cente, da infraestrutura, do merca-
do de trabalho e envolvendo ques-
tões fechadas, classificadas como 
dicotômicas e em escala Likert 
com cinco categorias de respostas: 
discordo totalmente (1), discordo 
mais do que concordo (2), não con-
cordo nem discordo (3), concordo 
mais do que discordo (4) e concor-
do totalmente (5). A população en-
volvida no estudo é de 72 discen-
tes matriculados e 60 ex-discentes. 
Desses, apenas 43 discentes e 28 
ex-discentes responderam a pesqui-
sa, correspondendo uma amostra 
com aproximadamente 54% da po-
pulação alvo. 

Já na parte descritiva do estudo 
utilizou-se o software Excel, enquan-
to, na parte quantitativa aplicou-se o 
Teste t estatístico para amostras in-
dependentes, por meio do softwa-
re R. Foi considerado nível de signi-
ficância de (α = 5%) e as hipóteses: 
H0 nula (não existe associação entre 

percepção e satisfação) quando o p-
value for maior ou igual ao nível de 
significância e H1 alternativa (existe 
associação entre percepção e satis-
fação) quando o p-value for menor 
que nível de significância.

4. Análise e Discussões dos 
Resultados

Segundo dados do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), a taxa de empregabilidade, 
no último ano, para profissionais da 
área contábil no Brasil está em tor-
no de 94%. E, a fim de comparar 
inicialmente essa afirmação foi per-
guntado aos egressos da FAS se eles 
estavam exercendo alguma ativida-
de profissional relacionada à sua 
área de formação. 

Dos egressos respondentes, re-
presentados por meio do Gráfico 3, 
observou que 95% deles afirmaram 

Gráfico 3 – Egressos do Curso de Ciências Contábeis da FAS e 
Exercício de Atividade Profissional na Área da Formação Acadêmica

	Fonte: Elaboração Própria (FAS, 2019).

Gráfico 2 – Distribuição por Município dos Discentes 
Matriculados no Curso de Ciências Contábeis na FAS em 2019

	
Fonte: Elaboração Própria (FAS, 2019).
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estarem exercendo alguma ativida-
de profissional relacionada à área 
contábil. Logo, o resultado conver-
giu com a afirmação do IPEA. 

No entanto, não basta só estar 
inserido no mercado de trabalho, 
mas se sentir realizado com a pró-
pria profissão exercida. Nesse as-
pecto, a satisfação profissional in-
dependente do setor de atuação é 
um fenômeno complexo e de árdua 
explicação, devido à diversidade de 
pontos de vista e das concepções 
de cada indivíduo. Exemplo disso é 
o reconhecimento, a rotina de ati-
vidades e um bom salário. 

Em seguida buscou-se conhecer 
também dos ex-discentes da FAS o 
quanto eles estavam satisfeitos 
em relação à atividade profissional 
atualmente exercida e constatou-se 
que 71% dos egressos estão com-
preendidos entre satisfeitos e muito 
satisfeitos (Gráfico 4).

Além disso, visando à consecu-
ção do objetivo proposto foi reali-
zada a análise dos resultados que 
aborda a percepção dos discentes 
e a satisfação dos egressos em rela-
ção aos aspectos ligados à Faculda-
de do Seridó, para em seguida veri-
ficar se sofreu alguma modificação 
ao longo do tempo.  

Como se observa na Tabela 1, 
somente o item “a faculdade possui 
perfil de IES inovadora na região” 
coincidindo com o que defendem 
Mainardes e Domingues (2009), 
quando eles expõem que à medida 
que os discentes avançam nos es-
tudos às suas expectativas e às suas 
satisfações diminuem. 

Em seguida, de acordo com o 
teste t realizado, significante para 
5%, há evidências estatísticas com 
probabilidade de 95% de chan-
ce para rejeitar a hipótese de que 
não existe associação entre percep-
ção e satisfação do item “a faculda-
de preocupa-se com a comunidade 
realizando ações sociais na região”. 
Adiante na Tabela 2 pode se verifi-
car a percepção dos discentes e a 

satisfação dos ex-discentes em rela-
ção aos aspectos do Curso de Ciên-
cias Contábeis oferecido pela FAS.  

Como se percebe na Tabela 2, 
os itens “as metodologias de ensi-
no utilizadas no curso desafiaram 
a aprofundar conhecimentos e de-
senvolver competências reflexivas e 

críticas”, “o curso contribuiu para 
o desenvolvimento da consciência 
ética para o exercício profissional” 
e “os seminários, palestras e demais 
eventos estão coerentes com a inter-
disciplinaridade do curso” corrobo-
ram com o que defendem os auto-
res Mainardes e Domingues (2009).

Tabela 1 – Aspectos Relacionados à Faculdade do Seridó (FAS)
Aspectos da Faculdade Percepção dos 

discentes
Satisfação dos 

egressos
Teste t 
α = 5%

Item Média Desvio-
padrão Média Desvio-

padrão p-value

A faculdade preocupa-se com a comunidade 
realizando ações sociais na região. 3,28 1,39 3,89 0,92 0,03

A faculdade possui perfil de IES inovadora na região. 3,74 1,03 3,36 0,99 0,12
O valor da mensalidade é fator determinante na 
decisão de escolha da faculdade. 3,58 1,35 3,86 0,97 0,32

O diploma da faculdade apresenta grande valor junto 
ao mercado de trabalho regional. 3,67 1,04 4,04 0,51 0,06

A marca FAS proporciona ao discente status junto à 
sociedade regional. 3,63 1,07 3,89 0,92 0,27

Fonte: Elaboração Própria (FAS, 2019).

Tabela 2 – Aspectos Relacionados ao Curso de Ciências Contábeis 
da FAS

Aspectos do Curso Percepção dos 
discentes

Satisfação dos 
egressos

Teste t 
α = 5%

Item Média Desvio-
padrão Média Desvio-

padrão p-value

As metodologias de ensino utilizada no curso 
desafiaram a aprofundar conhecimentos e desenvolver 
competências reflexivas e críticas.

3,86 0,83 3,79 1,17 0,77

O curso contribuiu para o desenvolvimento da 
consciência ética para o exercício profissional. 4,30 0,77 4,18 0,61 0,46

O curso promoveu o desenvolvimento da capacidade 
de pensar criticamente, analisar e refletir sobre 
soluções para problemas da sociedade.

4,12 0,91 4,21 0,69 0,61

O curso contribuiu para ampliar a capacidade de 
comunicação nas formas oral e escrita. 4,09 0,92 4,14 0,85 0,82

Os seminários, palestras e demais eventos estão 
coerentes com a interdisciplinaridade do curso. 4,23 0,68 4,14 0,59 0,56

Fonte: Elaboração Própria (FAS, 2019).

Gráfico 4 – Egressos do Curso de Ciências Contábeis da FAS e o 
Nível de Satisfação com a Atividade Profissional

	Fonte: Elaboração Própria (FAS, 2019).
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Prontamente, de acordo com o 
teste t realizado, significante para 
5%, há evidências estatísticas com 
probabilidade de 95% de chance 
para não rejeitar a hipótese de que 
não existe associação entre per-
cepção e satisfação de todos esses 
itens analisados. Além disso, foi 
comparada a percepção dos dis-
centes e a satisfação dos egressos 
em relação ao corpo docente da 
Faculdade do Seridó (FAS) confor-
me consta na Tabela 3.

Como se verifica na Tabela 3, os 
itens “o professor apresenta e dis-
cute o plano de ensino da disciplina 
no início do semestre”; “o relacio-
namento interpessoal do professor 
e discente dentro de sala de aula é 
favorável a aprendizagem” e “a di-
dática e o domínio do assunto pelo 
professor durante as aulas é favorá-
vel a aprendizagem” apóiam com o 
que relatam os autores Mainardes e 
Domingues (2009). 

Tabela 3 – Aspectos Relacionados ao Corpo Docente da Faculdade 
do Seridó (FAS)

Do corpo Docente Percepção dos 
discentes

Satisfação dos 
egressos

Teste t 
α = 5%

Item Média Desvio-
padrão Média Desvio-

padrão p-value

As avaliações são compatíveis com os conteúdos 
trabalhados em sala de aula pelo professor. 3,60 0,69 3,93 0,60 0,04

O professor realiza comentários na devolutiva das 
atividades e nas avaliações. 3,07 0,91 3,29 1,01 0,36

O professor apresenta e discute o plano de ensino da 
disciplina no início do semestre. 4,60 0,69 4,39 0,50 0,14

O relacionamento interpessoal do professor e discente 
dentro de sala de aula é favorável a aprendizagem. 4,33 0,64 4,29 0,66 0,80

A didática e o domínio do assunto pelo professor 
durante as aulas é favorável a aprendizagem. 4,14 0,74 4,11 0,92 0,88

Fonte: Elaboração Própria (FAS, 2019).

Tabela 4 – Aspectos Relacionados à Infraestrutura sa Faculdade Do 
Seridó (FAS)

Infraestrutura Física Percepção dos 
discentes

Satisfação dos 
egressos

Teste t 
α = 5%

Item Média Desvio-
padrão Média Desvio-

padrão p-value

A infraestrutura física existente na sala de aula 
proporciona uma aprendizagem adequada. 3,37 1,11 3,64 0,83 0,24

A infraestrutura física existente na biblioteca 
proporciona uma aprendizagem adequada. 3,74 0,90 3,68 0,86 0,76

A infraestrutura física existente no laboratório 
proporciona uma aprendizagem adequada. 2,88 1,14 2,96 1,14 0,77

Fonte: Elaboração Própria (FAS, 2019).

O teste t realizado, significan-
te para 5%, revela evidências esta-
tísticas com probabilidade de 95% 
de chance para rejeitar a hipótese 
de que não existe associação entre 
percepção e satisfação do item “as 
avaliações são compatíveis com os 
conteúdos trabalhados em sala de 
aula pelo professor”. Ao final, foi 
conferida a percepção dos discen-
tes e a satisfação dos egressos em 
relação à infraestrutura da Faculda-
de do Seridó (FAS), conforme pode 
ser verificado na Tabela 4.

Como se observa na Tabela 4, 
os itens “a infraestrutura física 
existente na sala de aula proporcio-
na uma aprendizagem adequada” 
e “a infraestrutura física existen-
te na biblioteca proporciona uma 
aprendizagem adequada”, confir-
mam com o que amparam os auto-
res Mainardes e Domingues (2009). 
Deste modo, de acordo com o tes-

te t realizado, significante para 5%, 
há evidências estatísticas com pro-
babilidade de 95% de chance para 
não rejeitar a hipótese de que não 
existe associação entre percepção 
e satisfação de todos esses itens 
analisados.

5. Considerações Finais

Este estudo investigou a per-
cepção dos discentes e a satisfa-
ção dos egressos da Faculdade do 
Seridó em relação à própria IES, 
do curso de graduação realizado, 
do corpo docente e da infraestru-
tura física. O estudo trouxe tam-
bém aspectos ligados ao mercado 
de trabalho do setor contábil, rela-
cionado aos egressos da FAS. As in-
formações servirão e possibilitarão 
um feedback positivo para a pró-
pria Instituição, no sentido de ava-
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