Projeto de Cultura e Extensão

Exigências das Empresas para Conhecimentos de Contabilidade e Finanças e a
Formação nos Cursos de Contabilidade, Administração e Economia na USP e nas
Principais Escolas de Negócios do Estado de São Paulo

Resumo
Neste projeto pretendemos continuar a explorar e analisar as exigências e necessidades
de conhecimentos específicos das empresas na contratação de profissionais das áreas
de contabilidade de finanças e como estas habilidades se relacionam com a formação
dos jovens profissionais oriundos da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), e das
principais escolas de Negócios do Estado de São Paulo. Nossa expectativa é de que haja
um hiato entre a formação dos alunos e o que as empresas, de fato, demandam para
seus funcionários. Com isso pretendemos influenciar na readequação dos currículos dos
cursos de Contabilidade, Administração e Economia, para que possam diminuir a
referida distância entre a formação e a prática.

Finalidade e relevância para a formação dos alunos envolvidos
Espera-se que a execução e a confecção de relatório final possam auxiliar:
1) na decisão de montagens de conteúdos para as disciplinas de contabilidade e
finanças de empresas;
2) na orientação aos vestibulandos para escolha de cursos e carreiras;
3) na participação indireta do mercado de trabalho e dos alunos na formação de
planos de conteúdos para as disciplinas;
4) para o aluno envolvido, na percepção de habilidades exigidas pelas em presas e
sua formação, orientando-o a antecipar-se aos desafios à sua inserção no
mercado de trabalho;

5) na escolha pelos alunos, de disciplinas optativas que melhor se adequem as
necessidades pretendidas pelas empresas e os cargos pretendidos.

Objetivo e descrição sumária
Analisar as exigências de conhecimentos técnicos específicos de contabilidade e
finanças pelas empresas que buscam contratar profissionais contadores, economistas e
administradores, e inter-relacioná-las com os conteúdos ensinados pelos cursos de
Contabilidade, Administração e Economia na USP e nas principais escolas de negócios
do estado de São Paulo.

Ações e detalhamento das atividades
1) Levantamento dos currículos das escolas de negócios (EN) das universidades:
USP, Unesp, Unicamp,
2) Levantamento dos currículos das ENs das universidades:EAESP-FGV, Insper,
Mackenzie.
3) Levantamento das disciplinas relacionadas a contabilidade e finanças nos
currículos das referidas escolas de negócios (EN).
4) Levantamento dos conteúdos das disciplinas de contabilidade e finanças nas
ENs.
5) Levantamento das empresas de recrutamentos especializadas em áreas de
negócios.
6) Acompanhamento semanal dos anúncios de propostas de empregos nas
recrutadoras, para as áreas de contabilidade e finanças.

Resultados esperados / Indicadores de acompanhamento
Mapeamento das distâncias entre a formação oferecida pelos cursos de graduação da
USP e das principais escolas de negócios do estado de São Paulo e o que se espera de
um profissional nas áreas de contabilidade e finança.

Público-Alvo:
Alunos de Graduação, Comissões de Graduação, Coordenação de Cursos e COCs,
empresas de recrutamento, e empresas em geral.

Bolsistas:
•

Ideal: 1

•

Mínimo: 1

Cronograma de Execução:
Atividade

Set-Out

Preparação do aluno

x

Plano de ação

x

Acesso as empresas recrutadoras

x

Acesso as escolas de negócios

x

Nov-Dez

Levantamento na USP

x

Organização do banco de dados e relatórios

x

Jan-Fev

Levantamento Unesp

x

Levantamento Unicamp

x

Organização do banco de dados e relatórios

x

Mar-Abr

Levantamento outras Escolas

x

Organização do banco de dados e relatórios

x

Consolidação de relatórios e banco de dados
Relatório final

Mai-Jun

Jul-Ago

x
x

