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O profissional contábil dispõe de um campo de atuação diversificado, entretanto uma
boa formação acadêmica pode influenciar em seu ingresso no mercado de trabalho
e repercutir em sua trajetória profissional. Sendo assim, é indispensável que as
Instituições de Ensino Superior (IES) obtenham informações que possam habilitá-las
a promover melhorias em sua grade curricular ou na metodologia aplicada,
viabilizando o cumprimento de seu papel enquanto instituição formadora. Tais
informações podem ser coletadas por meio dos egressos, visando verificar a
importância conferida por estes à formação recebida e, ao tratar de egressos de IES
privadas, o atendimento de suas expectativas pelo retorno financeiro do
investimento realizado em sua formação. Objetiva-se com esta pesquisa verificar o
perfil profissional dos egressos do curso de graduação em Ciências Contábeis de
uma IES privada localizada no estado do Paraná, considerando a relevante
quantidade de IES privadas e de oferta desse curso de graduação na referida região
geográfica, além do ineditismo quanto a estudos dessa natureza na IES objeto de
estudo. A pesquisa, de cunho descritivo e abordagem quantitativa, será realizada
por meio de survey, com os dados coletados por meio de questionário auto
administrado elaborado com base em estudos correlatos e que será disponibilizado
pela plataforma Google Docs ® após a realização de pré-testes. O questionário,
composto por 27 questões abertas e fechadas (múltipla escolha e escala Likert de
cinco pontos), será disponibilizado aos alunos egressos da instituição objeto de
estudo, o Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRASIL), IES privada
localizada na cidade de Curitiba (Paraná), que possui curso de graduação em
Ciências Contábeis autorizado desde o ano de 2001.
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