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O conhecimento do perfil dos alunos pode auxiliar na gestão das instituições de ensino 

superior, bem como na concepção de seus currículos escolares. Inicialmente, é preciso 

conhecer quem são esses alunos, tanto em relação às suas condições de vida como à sua 

situação de aprendizagem, para em seguida implementar políticas pedagógicas centradas no 

processo formativo, com ênfase na qualidade e nos projetos adequados de financiamento 

estudantil, visando reduzir as dificuldades apresentadas pelos que ingressam no ensino 

superior. Desta forma, o objetivo deste estudo foi identificar o perfil dos estudantes de 

Ciências Contábeis da Faculdade Maria Milza. O presente trabalho pode ser caracterizado 

como uma pesquisa descritiva de caráter exploratório, que utilizou como instrumento de 

coleta de dados, um questionário estruturado. O questionário foi aplicado aos alunos do curso 

de Ciências Contábeis da FAMAM, do 1º ao 8º semestre, contando com uma amostra de 83 

alunos, de um total de 126 alunos matriculados, sendo 55%, em relação à amostra, do sexo 

masculino. Os resultados revelam que a maioria dos alunos está satisfeita com o curso, 

considerando que a profissão aparece como promissora e que o mercado de trabalho oferece 

oportunidade para o profissional de contábeis. O principal motivo para escolha do curso é de 

cunho pessoal, não considerado por influência de pessoas próximas. Um total de 62% dos 

alunos é oriundo de escolas públicas e a maioria possui alguma modalidade de bolsa de 

estudo. De acordo com a pesquisa, o que levou os discentes à escolha da instituição está no 

turno o qual o curso é oferecido. Uma grande parte dos alunos trabalha ou estagia, destes, 

44% já atuam na área de contabilidade. A maioria dos alunos também afirma que os 

conteúdos vistos em sala de aula contribuem no trabalho ou estágio. Quanto à habilidade com 

as disciplinas das Ciências Exatas, a maioria acredita que o conhecimento básico é suficiente 

para um bom desempenho no curso. Nesse contexto, ficou evidente que os estudantes optaram 

pelo curso de Ciências Contábeis em detrimento a perspectiva de um futuro promissor, 

principalmente na área contábil.   
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