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RESUMO

No Brasil, a criação do curso de Ciências Contábeis e Atuariais, deu-se através do
Decreto-Lei n°. 7.988/1945, conferindo aos formandos o grau de Bacharel em Ciências Contábeis
e Atuariais. No ano seguinte, pelo Decreto-Lei n°. 15.601/1946, do Estado de São Paulo, foi
autorizado à criação da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas – FCEA da
Universidade de São Paulo - USP, que iniciava suas atividades oferecendo seus primeiros cursos
de Ciências Econômicas e de Ciências Contábeis e Atuariais. No Rio Grande do Sul, a Faculdade
de Administração e Finanças da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, foi a
primeira instituição do Estado a oferecer o curso de Ciências Contábeis, ingressando a primeira
turma no ano de 1952. De acordo com o Ministério da Educação – MEC/INEP (2009),
atualmente no Brasil, existem 1.134 cursos de graduação em Ciências Contábeis, sendo que no
Estado do Rio Grande do Sul existem 73 cursos, distribuídos em instituições de ensino públicas
e, principalmente, privadas. Diante da importância da Ciência Contábil na sociedade, do seu
desenvolvimento desde 1945 e do crescente número de faculdades que oferecem o curso de
graduação, surgiu a seguinte indagação: quais as características de evolução do curso de
graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, desde a sua
criação até os dias atuais? O objetivo geral do estudo consistiu em resgatar a história do curso de
graduação de Ciências Contábeis da FURG. Nesse estudo utilizou-se como método de abordagem
o dedutivo e como método de procedimento o monográfico e histórico. A pesquisa classifica-se
quanto à natureza como aplicada; quanto aos objetivos como descritiva; quanto aos
procedimentos como documental e de campo; e quanto à abordagem do problema como
qualitativa. A população e a amostra nesse estudo, se constitui das Instituições de Ensino Superior
do Estado do Rio Grande do Sul e a amostra por acessibilidade foi a FURG. A coleta de dados é
documental para o resgate histórico do curso de graduação de Ciências Contábeis da FURG, após
os dados são tabulados, interpretados e analisados para evidenciar as características da evolução
do curso. O curso de Ciências Contábeis da FURG , foi criado em 20 de agosto de 1974, através
da reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme demonstra a Ata sem número
pertencente à Comissão de Curso – COMCUR. Inicialmente, o curso de Ciências Contábeis
possuía 44 disciplinas obrigatórias e oferecia 16 disciplinas optativas, tendo a duração de oito
semestres. O acervo bibliográfico contava com 1.782 títulos e 30 assinaturas de periódicos, sendo
os livros mais antigos com data de edição de 1861 e 1880, originários da França. No ano de 1975
ingressou a primeira turma do curso de Ciências Contábeis da FURG, no turno noturno, e em
1979, a FURG formou a primeira turma do curso com 4 alunos, sendo todos do sexo masculino.
No total, a FURG formou 738 pessoas no curso de graduação em Ciências Contábeis, sendo 51%
delas pessoas do sexo feminino e, até o momento, é a única universidade federal do sul do Estado
do Rio Grande do Sul a oferecer o curso.


