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O profissional de contabilidade tem um papel importante nas organizações, nas áreas 

econômica, financeira e patrimonial, sendo necessário que este profissional esteja em 

constante aperfeiçoamento e atualização de seus conhecimentos, garantindo a qualidade dos 

serviços prestados e o atendimento das normas que regulamentam o exercício da profissão. 

Para alguns profissionais de contabilidade, o aperfeiçoamento mediante a educação 

continuada constitui-se uma obrigação conforme a NBC PG 12 (R3). Nesse contexto, este 

estudo tem como objetivo verificar as percepções dos profissionais da contabilidade do 

Recôncavo da Bahia sobre o Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) criado 

pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Será realizada uma revisão de literatura para 

o embasamento teórico com a utilização de livros, artigos científicos, dissertações, teses e a 

NBC PG 12 (R3) - Norma Brasileira de contabilidade e a Educação Profissional Continuada. 

Em relação à classificação metodológica trata-se de uma pesquisa descritiva. Planeja-se que a 

abordagem seja de caráter quantitativo, por de meio análises estatísticas descritivas, buscando 

captar a percepção dos contadores sobre o PEPC do CFC e, adicionalmente, buscando 

perceber se estão aderindo ao programa. Para o alcance do objetivo, será realizado um survey 

com os profissionais de contabilidade em escritórios localizados no Recôncavo da Bahia, mais 

especificamente, nas cidades de Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Sapeaçu, Castro 

Alves e São Felipe, para encontrar respostas sobre o problema de pesquisa estabelecido. Desta 

forma, essa pesquisa procurará identificar se os profissionais conhecem o programa e se eles 

estão aderindo, e a partir destes dados e dos resultados apresentar o conhecimento que eles 

têm sobre o Programa de Educação Profissional Continuada. 
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