
 

 

 

 

   

Universidade de Aveiro 

Ano 2019 

  Instituto Superior de Contabilidade e Administração  

JOANA CASTRO 

SOARES 

 

O funcionamento da Simulação Empresarial no  

ISCA-UA: perceção dos estudantes após a 

frequência da unidade curricular 

 

 

 

   

  



 

 

 

 

 

Universidade de Aveiro 

Ano 2019  

  Instituto Superior de Contabilidade e Administração  

JOANA CASTRO 
SOARES 
 
 

O funcionamento da Simulação Empresarial no  

ISCA-UA: perceção dos estudantes após a frequência 

da unidade curricular 

 

 Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 

requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Contabilidade, ramo 

Auditoria, realizada sob a orientação científica da Doutora Carla Manuela 

Teixeira de Carvalho, Professora Adjunta do Instituto Superior de Contabilidade 

e Administração da Universidade de Aveiro e coorientação do Doutor João 

Carlos Lopes Batista, Professor Adjunto do mesmo Instituto. 

 

  
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 
 
 

Agradecimentos 

 

 
A realização desta dissertação não teria sido possível sem o apoio incondicional 

de algumas pessoas. Cumpre-me, então, expressar a minha gratidão a todos 

aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste estudo. 

 

Um grande agradecimento aos meus pais e ao meu namorado por acreditarem 

em mim e nos momentos de maior desânimo e dificuldade nunca permitirem que 

desistisse. 

 

À minha orientadora, Doutora Carla Carvalho e coorientador, Doutor João 

Batista, agradeço toda a motivação que me souberam transmitir, as críticas e 

sugestões que me fizeram, e que tanto me ensinaram, e o empenho e interesse 

que desde a primeira hora colocaram nesta orientação. 

 

Agradeço, também, aos meus amigos por toda força e esperança que me 

transmitiram para concluir este estudo.  

 

Por último, sendo a metodologia uma peça essencial num estudo empírico, 

tenho de agradecer a todos os estudantes que se predispuseram a preencher 

os questionários que serviram de base ao presente estudo. 

 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

  

o júri   
 

presidente Prof. Doutor Sérgio Nuno da Silva Ravara Almeida Cruz 
Professor Adjunto da Universidade de Aveiro 

  

arguente Prof. Doutor José Luís Pereira Martins 
Professor Adjunto do Instituto Politécnico de Leiria 

  

orientador Prof. Doutora Carla Manuela Teixeira de Carvalho 
Professora Ajunta da Universidade de Aveiro  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave Ensino, Simulação empresarial, Metodologia PBL, Funcionamento, Avaliação, Recursos  

Resumo 
 

 

Parece hoje consensual que o ensino tradicional não é mais suficiente, havendo a 

necessidade de existir uma dialética entre a aprendizagem tradicional e a aprendizagem 

baseada em problemas. O ISCA-UA foi pioneiro na implementação desta metodologia 

no ensino da contabilidade, através da unidade curricular (UC) de Simulação 

Empresarial (SE).  

O principal objetivo deste estudo consiste em analisar em que medida a SE cumpre 

com os objetivos pedagógicos que se propõe a atingir, nomeadamente a consolidação 

e integração dos conhecimentos obtidos nas restantes UC da licenciatura em 

Contabilidade e a obtenção de uma visão prática e vivência ética nos negócios e na 

profissão. Pretendemos, em particular, identificar a perceção dos estudantes sobre as 

principais virtudes e debilidades do funcionamento da SE, verificar os pontos fortes e 

as insuficiências presentes na metodologia de ensino, identificar a perceção dos 

estudantes sobre a influência do sistema de avaliação para o funcionamento da UC e 

identificar eventuais limitações nos recursos disponíveis. Para atingir estes objetivos, 

recolheram-se dados através da realização de questionários aos estudantes, após a 

frequência da SE no ano letivo de 2018/2019.  

Os resultados obtidos permitem concluir que, no essencial, a UC cumpre com os seus 

objetivos pedagógicos, quer pela metodologia de ensino utilizada, quer pela integração 

de conhecimentos das outras UC, quer ainda pelo modelo de avaliação adotado e 

recursos humanos e tecnológicos usados. Conclui-se, assim, que a SE permite uma 

vivência ética no negócio e na profissão e, consequentemente, uma visão prática da 

profissão. Contudo, além de terem sido identificados alguns pontos fracos e debilidades, 

não existe suficiente evidência que nos permita aferir que o estudante após a UC esteja 

totalmente preparado para o exercício da profissão.  

O presente estudo contribui para a teoria, ao preencher o gap na literatura sobre 

estudos que avaliem o funcionamento da SE como um todo, e para a prática, 

contribuindo para eventuais ajustamentos futuros da UC de modo a explorar ainda mais 

as suas potencialidades no processo de ensino-aprendizagem. 
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Abstract 

 

It seems today that traditional education is no longer enough, with the need to 

exist a dialectic between traditional learning and problem-based learning. 

ISCA-UA was one of the firsts implementing this methodology in accounting 

teaching, through the Curricular Unit (CU) of Business Simulation (BS).  

The main goal of this study is to analyze the extent to which the SE complies 

with the pedagogical objectives it proposes to achieve. Specifically, the 

consolidation and integration of knowledge obtained in the remaining CU of 

the degree in Accounting and the obtaining of a practical vision and ethical 

experience in business and profession. In particular, we intend to identify 

students' perception of the main virtues and weaknesses of the functioning of 

the SE, to verify the strengths and weaknesses present in the teaching 

methodology, identify the perception of students about the influence of the 

evaluation system for the functioning of CU and identify possible limitations on 

available resources. To achieve these objectives, data were collected through 

questionnaires to students, after the frequency of SE in the school year 

2018/2019.  

The results obtained allow us to conclude that, in essence, the CU complies 

with its pedagogical objectives, both by the teaching methodology used, both 

by the integration of knowledge of other CU, or also by the evaluation model 

adopted and human and technological resources used. Thus, it is concluded 

that the SE allows an ethical experience in business and profession and, 

consequently, a practical view of the profession. However, in addition to 

having identified some weaknesses and weaknesses, there is insufficient 

evidence to allow us to assess that the student after CU is fully prepared for 

the practice of the profession.  

The present study contributes to the theory by filling the gap in the literature 

on studies that evaluate the functioning of SE as a whole, and to practice, 

contributing to possible future adjustments of CU in order to further explore its 

potential in the teaching-learning process. 
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Capítulo 1 - Introdução 

O ensino é uma das missões das Instituições de Ensino Superior (IES). No entanto, os 

seus públicos evoluem em função das dinâmicas das sociedades em que se inserem, o 

que justifica a necessidade de se adaptarem. Em particular, é necessário adotar 

metodologias de ensino cujas qualidades estejam ajustadas às características dos seus 

estudantes e também às necessidades das entidades empregadoras. 

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-

UA) é uma IES portuguesa que foi criada com os objetivos de ensinar contabilidade e de 

preparar profissionais desta área do conhecimento. Desde 1998 tem sido pioneira na 

implementação de metodologias de aprendizagem baseadas em problemas (problem-

based learning – PBL), através da unidade curricular (UC) de Simulação Empresarial (SE). 

Esta UC faz parte do último semestre da licenciatura em Contabilidade e tem como objetivo 

integrar os conhecimentos adquiridos nas restantes UC de modo a ultrapassar algumas 

lacunas do ensino tradicional de contabilidade e de gestão, nomeadamente as que são 

evidenciadas pela eventual dificuldade de adaptação dos estudantes ao contexto de vida 

empresarial. 

Atualmente, a SE criada e desenvolvida no ISCA-UA funciona em rede com um conjunto 

de outras IES portuguesas e uma IES moçambicana. Esta rede está estabelecida através 

de um conjunto de protocolos interinstitucionais que permitem que os estudantes dessas 

IES realizem a SE que tem sido desenvolvida no ISCA-UA. A frequência bem-sucedida 

desta UC dispensa do estágio exigido pela Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) 

para a respetiva admissão como Contabilista Certificado (CC). 

O modelo de funcionamento da SE assenta num sistema de interação das atividades 

desenvolvidas pelas empresas virtuais que integram a rede global, as quais são geridas 

por grupos de trabalho que simulam a atividade de um mercado real de empresas.  

Este estudo concentrou-se em verificar se a SE cumpre com os objetivos pedagógicos que 

se propõe atingir, nomeadamente a consolidação e a integração dos conhecimentos 

obtidos nas restantes UC da licenciatura em Contabilidade e a obtenção de uma visão 

prática e uma vivência ética nos negócios e na profissão e, assim, responder às seguintes 

questões de investigação: quais as principais virtudes e debilidades no funcionamento da 

UC; quais os pontos fortes e as insuficiências presentes na metodologia de ensino; como 
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percecionam os estudantes o impacto do sistema de avaliação para o funcionamento da 

UC; e saber se os estudantes verificam limitações nos recursos disponíveis. 

Para alcançar o objetivo do estudo e responder às questões de investigação, realizou-se 

um estudo empírico com a aplicação de um inquérito aos estudantes que frequentaram a 

SE no ano letivo 2018/2019. 

Do estudo resultaram contributos para a avaliação do atual funcionamento da SE, 

nomeadamente sobre o cumprimento dos seus objetivos pedagógicos e também sobre o 

nível de aproximação deste modelo de ensino à realidade empresarial. 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos. 

Sendo a introdução o primeiro capítulo, no segundo apresenta-se a revisão de literatura, 

no âmbito da qual foram analisados estudos sobre as metodologias de ensino, sobre a 

aprendizagem baseada em problemas, sobre a SE e, ainda, sobre estudos empíricos 

relacionados com o funcionamento da SE. O terceiro capítulo começa com uma breve 

apresentação do ISCA-UA e, de seguida, aborda-se a SE, nomeadamente o seu 

funcionamento, a sua organização e o seu modelo de avaliação.  

No quarto capítulo é apresentado o estudo empírico, no qual se descrevem os respetivos 

objetivos, se caracteriza a metodologia utilizada, assim como a população e a amostra. No 

quinto capítulo são descritos os resultados obtidos, sendo a sua discussão apresentada no 

sexto capítulo. Por fim, no sétimo capítulo são descritas as principais conclusões do estudo, 

assim como as suas limitações e algumas sugestões para investigação futura. 
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Capítulo 2 – Revisão da literatura 

 

2.1 Metodologias de ensino-aprendizagem  

Ao longo dos tempos, e mais recentemente por influência dos rápidos avanços 

tecnológicos que se têm verificado, as IES sentem cada vez mais a necessidade de 

implementarem novas metodologias de ensino, contrariando os métodos tradicionais, de 

modo a garantirem uma maior eficiência e eficácia no processo de ensino-aprendizagem 

(Ferreira & Kempner-Moreira, 2017). 

No que respeita ao ensino tradicional, Enermak e Kjaersdam (2009) consideram que este 

concentra-se: 

“(...) em disciplinas baseadas em normas com identidades independentes dos seus 

contextos. No ensino orientado às disciplinas, as matérias e teorias especiais 

consideradas importantes e necessárias para as disciplinas concretas são 

ensinadas com livros didáticos e seus cursos correspondentes. Os alunos tornam-

se especialistas no uso dessas disciplinas e teorias graças aos exercícios e estudos 

de caso que as reforçam. O objetivo é adquirir conhecimentos específicos em 

determinados campos e obter soluções padronizadas para problemas 

padronizados” (p. 23). 

Lovato, Michelotti e Loreto (2018) identifica uma grande diversidade de metodologias de 

ensino-aprendizagem atualmente existentes, que se afastam daquele método tradicional 

de ensinar, de entre as quais se destacam as que apresentamos de seguida, cuja análise 

foi complementada com a nossa revisão da literatura. 

▪ Aprendizagem baseada em equipas (Team-based learning) 

De acordo com esta metodologia, a turma deve ser dividida em equipas de cinco a oito 

estudantes, mantendo-se a constituição dos grupos ao longo de todo o período escolar. 

Inicialmente, cada estudante responde a um teste de avaliação rápido, fornecido pelo 

professor. Posteriormente, já em equipas, devem discutir, trocar experiências e analisar as 

suas respostas, confrontando-as com as dos colegas, até conseguirem chegar a um 

consenso. Para terminar, o professor discute com toda a turma, e ao mesmo tempo, as 

respostas finais dadas pelas equipas (Farias, Martin & Cristo, 2015). 



 

 
O funcionamento da Simulação Empresarial no ISCA-UA: perceção dos estudantes após a frequência da unidade curricular 
 

  

 

4 

 

▪ Aprendizagem pelos pares (Peer-instruction) 

Esta metodologia consiste em promover a interação dos estudantes e o foco destes nos 

conceitos fundamentais. Os estudantes são levados a resolver questionários durante a 

aula, sendo posteriormente encorajados a discutir sobre as suas respostas, ou seja, são 

estimulados a argumentar sobre o que entenderam dos conceitos apresentados (Araujo, 

Silva, Jesus & Oliveira, 2016). 

▪ Sala de aula invertida (Flipped classroom)  

A sala de aula invertida é uma modalidade pedagógica na qual o conteúdo e as instruções 

são estudados online antes de os estudantes frequentarem a sala de aula. Posteriormente, 

já na sala de aula, realizam-se atividades práticas, tais como a resolução de problemas e 

de projetos, discussões em grupo e trabalho em laboratórios. A principal função do docente 

consiste em apoiar e orientar os estudantes de modo a ultrapassarem as dificuldades que 

possam surgir (Educause, 2012). 

▪ Método dos puzzles (Jigsaw)  

Nesta metodologia, os estudantes são distribuídos, numa primeira fase, em grupos 

heterogéneos, sendo discutido por todos um determinado tópico e atribuído a cada 

elemento do grupo um subtópico. Em seguida, cada estudante analisa e discute o seu 

subtópico em outro grupo no qual foi inserido, formando, assim, um grupo de especialistas 

naquele subtópico. Posteriormente, cada um dos estudantes regressa ao seu grupo inicial 

e apresenta o que aprendeu sobre o seu subtópico aos seus colegas do grupo (Feitosa, 

Souza, Almeida & Guimarães, 2017). 

▪ Metodologia da problematização com Arco de Maguerez 

De acordo com esta metodologia, os estudantes primeiramente observam uma parcela da 

realidade e identificam o problema, expresso em questões básicas, afirmações sobre 

características do problema ou tópicos a serem investigados. De seguida, os estudantes 

procuram construir, com criatividade e originalidade, respostas mais fundamentadas, de 

modo a conseguirem alternativas de resolução do problema. O processo é concluído com 

sucesso quando as soluções nele gerado são aplicadas à realidade. Nesta metodologia de 

aprendizagem o estudante assume o papel de protagonista e de orientador (Castro, 

Gonçalves & Bessa, 2006). 
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▪ Aprendizagem baseada em projetos (Project-based learning)  

Esta metodologia consiste na realização de atividades centradas em torno de um projeto, 

o qual implica a realização de sucessivas atividades até se atingir o resultado. Neste tipo 

de metodologia de ensino-aprendizagem, o estudante trabalha essencialmente a sua 

autonomia e interdisciplinaridade (Farias et al., 2015). 

Do exposto, podemos concluir que existem diversas metodologias de ensino-

aprendizagem aplicáveis em diferentes contextos consoante, entre outros fatores, o tipo de 

competências que se pretendem trabalhar com os estudantes. Sendo o PBL a metodologia 

de ensino-aprendizagem aplicada no contexto da SE do ISCA-UA, que constitui o objeto 

do nosso estudo empírico, impõe-se uma análise mais aprofundada da mesma, o que 

faremos na secção seguinte deste estudo. 

 

2.2  Aprendizagem baseada em problemas  

Para diversos autores (e.g. Enermak & Kjaersdam, 2009) o ensino tradicional não é mais 

suficiente, havendo a necessidade de existir uma dialética entre a aprendizagem tradicional 

e a aprendizagem baseada em problemas. 

A metodologia PBL tem a sua origem na MacMaster University Medical School, no Canadá, 

no final da década de 1960, no contexto do ensino em medicina. Posteriormente, outras 

universidades como Maastritcht, na Holanda, e Newcastelle, na Austrália, não tardaram em 

aplicar este método de ensino (Mendes, Martins, Oliveira, Silva & Vilaça, 2012). De facto, 

apesar da sua origem ter sido na área da medicina, com o decorrer dos anos o PBL 

expandiu-se e foi sendo adaptado a outras áreas do conhecimento e a outros níveis 

educacionais (Ribeiro & Filho, 2011). 

Segundo Pinheiro, Sarrico e Santiago (2011b) 

 “O conceito nuclear do paradigma PBL é o de um modelo organizacional capaz de 

promover a aquisição de conhecimento através de uma sequência contextualizada 

de problemas profissionais, identificados com situações reais que os estudantes 

futuramente integrarão. Tal conceito pressupõe a ideia de que conhecimento e 

competências são transferíveis de momentos anteriores para novas situações. 

Procurando dar corpo às mudanças que se encontram em curso nos processos de 
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ensino-aprendizagem no ensino superior, o modelo PBL configura-se como um nó 

de uma rede onde se privilegia o pragmatismo, aprendizagens com significado, 

competências pessoais ou competências sociais” (p. 148). 

No mesmo sentido, Borochovicius e Tortella (2014) definem o PBL como “um método de 

ensino-aprendizagem cooperativo e colaborativo, que insere o aluno em uma realidade 

próxima ao que enfrentará no mundo profissional, permitindo o desenvolvimento de 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais por meio de situações-problema” (p. 

287). 

Souza e Dourado (2015) consideram que o PBL é um método inovador de aprendizagem 

e alcança objetivos educacionais mais aprofundados e amplos que as metodologias de 

aprendizagem tradicionais. Prado (2011), por sua vez, reforça que esta metodologia tem 

como prioridade o desenvolvimento das aprendizagens e a aquisição de competências por 

parte dos estudantes para solucionar problemas. 

De facto, as características fundamentais do PBL podem ser assim sintetizadas: a 

aprendizagem é guiada através de situações reais; estimula a capacidade para a resolução 

de problemas; é geralmente aplicada a pequenos grupos de estudantes; é uma 

metodologia centrada essencialmente no estudante (Johnstone & Biggs, 1998). 

Da revisão efetuada à literatura, são diversos os autores (e.g. Ribeiro, 2008; Freitas, 2011; 

Ribeiro & Filho, 2011; Mendes et al., 2012; Souza & Dourado, 2015; Gomes, Brito & Varela, 

2016; Rocha et al., 2016) que identificam os benefícios e os constrangimentos que esta 

metodologia apresenta para os estudantes. 

Relativamente aos benefícios, esta metodologia influencia o desenvolvimento da atividade 

mental dos estudantes, sendo facilmente aplicada à aprendizagem de raciocínio, em 

contextos e situações particulares, onde existe a necessidade de resolver um problema 

específico (Freitas, 2011). Os estudantes são mais ativos na construção do seu próprio 

conhecimento (Mendes et al., 2012), de criar rotinas de pensamento e reflexão, de 

melhorar o desempenho escolar, assim como de promover a sua autonomia e o trabalho 

de equipa (Freitas, 2011). 

Para Gomes, Brito e Varela (2016), o PBL favorece o desenvolvimento de conceitos, 

fornece uma visão global, tanto aos estudantes como aos professores, de como se 

constroem conceitos em ciência, proporciona aos estudantes novos desafios e 
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dificuldades, potencia a produção do saber, e do saber fazer, e, por fim, amplia tanto as 

competências básicas como as complexas, ou seja, o pensamento crítico e a tomada de 

decisão.  

Ribeiro e Filho (2011) realçam, ainda, que esta metodologia aumenta o envolvimento e o 

compromisso do estudante com a UC, promove as habilidades comunicativas na sala de 

aula entre professor-estudante e estudante-estudante e permite o confronto de diversas 

visões sobre os temas do programa. 

Um outro benefício muito importante consubstancia-se no facto de a metodologia PBL 

favorecer, não só a aprendizagem e a obtenção de conhecimentos pelos estudantes, mas 

também a aquisição de competências que se afiguram muito relevantes para o seu 

desempenho na sua futura vida profissional (Rocha et al., 2016). Esta metodologia pode 

contribuir, assim, para um mais rápido acesso dos estudantes recém-licenciados ao 

mercado de trabalho (Idem).  

Não obstante os vastos e importantes benefícios referidos, a verdade é que a utilização do 

paradigma PBL suscita algumas inquietações e resistências, designadamente dos próprios 

estudantes. Inicialmente, quando os estes se deparam pela primeira vez com esta 

metodologia, o primeiro problema que ressalta é a insegurança inicial dos estudantes, 

fundamentada na mudança do método de ensino e na perceção do aumento da sua 

responsabilidade no processo de aprendizagem (Souza & Dourado, 2015). Como 

consequência, nem todos os estudantes terão a mesma capacidade de integração nesta 

nova abordagem (por exemplo, os estudantes mais reservados e individualizados terão 

maior dificuldade de trabalhar em grupo), podendo haver outros que terão maior dificuldade 

com a aplicação dos conceitos teóricos e em despender mais tempo de estudo que, por 

regra, o PBL exige (Ribeiro, 2008). 

Na opinião de Ribeiro e Filho (2011), esta metodologia não pode ser reduzida a um 

conjunto de técnicas de solução de problemas; apesar de estas técnicas serem 

necessárias, o processo de resolução do problema é tão importante quanto o resultado ou 

a solução alcançada. Neste sentido, Freitas (2011) questiona a fiabilidade dos resultados 

em contextos de aprendizagem em que a única preocupação é apenas a aptidão para 

resolver problemas (Freitas, 2011).   
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Podemos concluir que a metodologia PBL vai mais além do que as metodologias utilizadas 

em casos estruturados de limitada amplitude, porquanto alarga o trabalho a desenvolver 

numa base de intensa interatividade e permite aos participantes um grau de liberdade de 

atuação, o que se coaduna com os objetivos de ensino-aprendizagem das unidades 

curriculares de SE que analisaremos na secção seguinte. 

 

 

2.3 Simulação empresarial 

 

2.3.1 Evolução histórica 

 

Para além da designação “Simulação Empresarial” (SE), esta UC também é conhecida por 

“Jogo de Gestão”, “Jogo de Empresas”, “Jogo Empresarial”, “Jogo de Negócios” e 

“Business Games”. 

Da revisão efetuada à literatura, deparámo-nos com diferentes indicações quanto ao local 

e à época em que surgiu o ensino através da simulação de atividades (Sauaia, 1995).   

Segundo Haguenauer, Carvalho, Victorino, Lopes e Filho (2007), o ensino através de 

simulação era já praticado em jogos no Antigo Egipto. Aliás, de acordo com Keys e Wolf 

(1990), a primeira prática de simulação relacionada com a educação e habilidades, tem 

origem na China há 3.000 a.C. nos jogos da Guerra Wei-Hai, onde o objetivo era simular 

as operações militares, e na Índia, no jogo Chaturanga, relacionado com a história dos 

deuses e heróis indianos.  

Outros autores situam o surgimento das simulações em jogos de guerra no século XIX, 

desenvolvidas pelo exército prussiano (Motta & Quintella, 2012). 

Ao longo dos tempos, parece que foram inúmeros os jogos militares criados com índole de 

ensino, como o The King´s game em 1664, War Chess em 1780 e o New Kriegspiel em 

1798. Mais recentemente, em 1955, a Rand Corporation desenvolveu o primeiro jogo 

computacional para a força aérea Americana, o Monopologs Game, que tinha como 

objetivo simular a gestão dos materiais (Berto, 2004). 

Em 1956 é criada a primeira simulação da atividade empresarial, denominada Top 

Management Decision Simulation, desenvolvida pela American Management Association, 

cujo objetivo era criar executivos na área financeira (Keys & Wolf, 1990). Nesta simulação, 
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equipas de cinco indivíduos operavam em empresas concorrentes num setor de atividade 

hipotético de um único produto. Cada equipa tomava decisões trimestrais, acerca de 

preços, volumes de produção, orçamentos, publicidade, investigação, vendas e marketing, 

a partir de relatórios sobre vendas unitárias, rendimentos em dólares, gastos e resultados 

(Faria & Dickinson, 1994). Esta simulação recebeu muitos comentários positivos e, 

passado um ano, evoluiu para Top Mangement Decision Game, tendo sido, pela primeira 

vez, aplicado num contexto de sala de aula na Universidade de Washington, integrando a 

sua estrutura curricular durante muitos anos (Keys & Wolf, 1990). Este formato terá sido, 

assim, o pioneiro e servido de base à estruturação das atuais SE. 

Nas décadas seguintes, centenas de simulações de negócios e de gestão foram 

desenvolvidas por todo o mundo, de tal modo que, em meados da década de 1990, mais 

de 200 daquelas simulações estavam a ser aplicadas por aproximadamente 9.000 

professores só nos Estados Unidos da América (Faria & Dickinson, 1994). 

Atualmente, a SE constitui uma UC que assume particular importância no ensino da 

contabilidade, sendo aplicada em várias IES, designadamente em Portugal. A sua origem 

deveu-se, por um lado, à massificação do ensino (que conduziu à dificuldade em manter 

aulas práticas com um grande número de estudantes) e, por outro lado, ao elevado número 

de diplomados formados em Portugal com habilitações para o exercício da profissão de 

Contabilista. Estes dois motivos, conjugados com a vontade das IES em, por um lado, 

proceder a uma reestruturação curricular e, por outro lado, que a preparação prática 

evidenciada pelos seus diplomados satisfizesse, o mais possível, os empregadores, fez 

surgir a ideia de simular dentro da escola a realidade empresarial, com a criação de um 

mercado simulado de empresas virtuais (Machado, Inácio, Fortes & Sousa, 1999). 

2.3.2 Conceito, vantagens e desvantagens   

 

A disciplina de SE consiste na recriação de um ambiente organizacional, com diversas 

áreas de trabalho, permitindo aos estudantes obter competências para diferentes 

disciplinas e, assim, prepará-los para a realidade profissional (Pinheiro, Sarrico & Santiago, 

2012). 

Ao contrário do que acontece no sistema tradicional de ensino, fundamentalmente 

expositivo, na SE o estudante está no centro de todo o processo, dado que é no trabalho 

de equipa que as suas aptidões são apreendidas (Soares, 2011). Como defendem Sousa, 
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Sá, Silva, Barros e Arantes (2018: 48) “A grande vantagem de simulação empresarial 

reside no facto de colmatar uma lacuna no ensino, dado que permite aos alunos aplicar 

todo um conjunto de conceitos, conhecimentos e de competências adquiridas ao longo do 

curso numa perspetiva essencialmente prática”. 

Na perspetiva de Sousa et al. (2018), os objetivos desta UC centram-se no reforço das 

competências, na consolidação das atitudes profissionais, pessoais e éticas, em dar uma 

visão prática sobre o exercício da atividade profissional, ser um facilitador para o mercado 

de trabalho, dando resposta às necessidades dos futuros empregadores. 

Esta UC proporciona ao estudante a aprendizagem baseada no lema “aprender a 

aprender” e “saber fazer”, de modo a que este desenvolva as competências durante o 

processo de aprendizagem (Agostinho, 2017). O objetivo é permitir ao estudante vivenciar 

situações simuladas semelhantes às reais, sendo a avaliação efetuada através da análise 

das possíveis consequências decorrentes das decisões adotadas (Piana & Erdmann, 

2015). 

Também Agostinho (2017: 30) considera que “o objetivo global de SE é adquirir, consolidar, 

reforçar e articular conhecimentos e competências, incentivar a investigação e fazer a 

ponte entre a escola e a profissão, através de um mercado simulado”. A inclusão desta UC 

é uma mais-valia para os estudantes, dado que estes são colocados à prova para a 

resolução de problemas diários das empresas que lhes são atribuídos, obrigando-os a 

organizarem-se e a gerirem o tempo que lhes é facultado. Esta opinião é partilhada por 

Arantes (2009) e Soares (2011) que destacam, ainda, a ligação constante da teoria à 

prática. Ao contrário do método tradicional, meramente expositivo e teórico, esta UC 

permite ao estudante confrontar-se com a necessidade de tomar decisões, de proatividade 

e de se tornar o elemento chave da sua própria aprendizagem. Como destaca Arantes 

(2009: 51), “O envolvimento do estudante em situações de ação (interação) origina, 

virtualmente, um património estável de experiências que lhe colocam desafios e exigem 

esforço individual e de grupo no sentido da sua resolução, orientada pela preocupação de 

atingir objetivos predefinidos”. 

No mesmo sentido, Pinheiro, Sarrico e Santiago (2011a) consideram que o objetivo da SE 

é preparar contabilistas qualificados para trabalharem em ambientes organizacionais, 

através da metodologia PBL que envolve diferentes temáticas e áreas de atividade e, 

assim, aproximar os estudantes ao contexto empresarial, valorizando atitudes, aptidões e 
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competências. Estes autores acrescentam, ainda, que aquela UC é uma interface entre o 

meio académico e a vida empresarial.  

Azevedo (2012) identifica como principais vantagens da UC de SE as que seguidamente 

apresentamos, e que acabam por ser uma boa sistematização das que foram sendo 

apontadas pelos diversos autores anteriormente referenciados: 

− O estudante é um agente ativo no processo de decisão, existindo uma maior 

motivação por parte deste; 

− Envolve a repetição de determinadas tarefas e resultados num período curto, 

permitindo ao estudante vivenciar um maior número de situações da vida real; 

− Estimula a capacidade de o estudante relacionar os conhecimentos adquiridos nas 

outras unidades curriculares, ao nível da tomada de decisão, e de os aplicar a 

situações semelhantes às reais, com o apoio do docente. 

O mesmo autor (Azevedo, 2012) destaca, ainda, que esta UC é fundamental para o 

processo de desenvolvimento do estudante, embora considere que não é favorável à 

aprendizagem do estudante que esta seja a única disciplina com este tipo de 

características no plano curricular dos cursos.  

Não obstante todas as vantagens e benefícios apresentados à UC de SE, importa perceber 

se, na prática, a utilização desta metodologia nas IES tem-se revelado um método de 

ensino eficaz, atingindo os objetivos para que foi criada. Justifica-se, assim, a análise que 

faremos de seguida aos resultados de diversos estudos empíricos já realizados sobre o 

funcionamento da SE em diversas IES, sob uma tripla perspetiva: avaliação da UC; o papel 

dos docentes; e a aquisição de competências.  

 
 

2.4 Estudos empíricos sobre o funcionamento da SE 

2.4.1 Avaliação da UC 

A avaliação constitui uma componente importante do ensino e da aprendizagem, 

contribuindo ela mesma para a autonomia do estudante, através da valorização de saberes 

antes acumulados pela apropriação do “saber fazer”, “saber estar” e “saber agir” (Arantes, 

2009). 
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Azevedo (2012) realizou um estudo com o objetivo de analisar o sistema de avaliação 

utilizado nas unidades curriculares de Projeto de Simulação Empresarial I e II no Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), como potenciador da 

aquisição/desenvolvimento das competências específicas e genéricas delineadas para 

estas unidades curriculares, entre os anos letivos 2008 a 2010. A partir de questionários e 

entrevistas, aos estudantes e docentes, respetivamente, concluiu que o sistema de 

avaliação é fundamental para a motivação e sucesso dos estudantes, e que o processo de 

ensino permite aos estudantes fortalecer competências adquiridas e ajudar a preparar para 

a prática futura. O autor realça, ainda, a importância da avaliação contínua para a 

acumulação do conhecimento ao longo da UC, uma vez que permite ao estudante tomar 

consciência do que faz e para que o faz, potenciando as mudanças no sentido da 

persecução dos objetivos definidos, assim como autoavaliar a sua aprendizagem. 

Vos (2015) realizou um estudo cujo objetivo foi identificar algumas lacunas na literatura 

quanto à forma como os docentes avaliam os estudantes a partir de simulações e às 

fraquezas apontadas pelos estudantes à avaliação do seu desempenho. Esta investigação 

foi concretizada com as respostas a 35 questionários e 8 entrevistas realizadas a docentes 

do Reino Unido que utilizam a SE. O autor conclui que a avaliação autêntica é capaz de 

oferecer ideias e práticas para ajudar os estudantes a atingir os resultados esperados. 

Acrescenta, ainda, que há benefícios claros na estruturação da avaliação, designadamente 

a possibilidade de os estudantes desenvolverem habilidades de nível superior, terem 

muitas oportunidades de praticar, obterem muito feedback ao trabalho realizado e 

beneficiarem de diversas opiniões para demonstrar a sua aprendizagem e as suas 

competências . 

Também Ribeiro e Filho (2011) analisaram a implementação da metodologia PBL, em 

particular o seu sistema de avaliação a partir da visão dos estudantes, no contexto de uma 

disciplina em uma universidade pública do Estado de São Paulo, no Brasil. A partir da 

observação dos estudantes durante as aulas e dos dados recolhidos através de 

questionário no final do período letivo, os autores concluíram que os estudantes ficaram 

satisfeitos com o sistema de avaliação. Ainda assim, segundo os estudantes, este sistema 

promove o trabalho em grupo, contribui para manter o nível permanente de compromisso 

para com a disciplina e a aprendizagem, e ajuda os estudantes a estarem informados ao 

longo da disciplina sobre o seu desempenho e dificuldades. Conclusões que vão ao 

encontro do entendimento de Tunstall e Gsipps (1996), de que o feedback ao longo da UC 

é fundamental para o progresso da aprendizagem dos estudantes, contribuindo para que 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/competence
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se tornem mais autónomos na avaliação, possam ajustar o seu desempenho e encontrem 

formas de o melhorar.  

No âmbito da avaliação da UC, é importante destacar a problemática, sempre polémica e 

sensível, da avaliação efetuada aos pares que constituem o grupo de trabalho. Com efeito, 

a aprendizagem em pares apresenta aspetos positivos e negativos, tanto ao nível da 

avaliação, como nos processos de ensino-aprendizagem, podendo ser potenciado pelo tipo 

de metodologia utilizada (Gomes et al., 2016). 

A este respeito, Klein e Guridi (2013) realizaram um estudo cujo objeto foi o processo 

avaliativo de uma disciplina, num curso de pós-graduação da Escola de Artes e 

Humanidades em São Paulo, que aplicava uma metodologia PBL, abrangendo a avaliação 

processual, avaliação por pares e a autoavaliação. Os dados analisados, recolhidos 

através de questionário com perguntas abertas e fechadas, revelam que os estudantes 

reconhecem a importância de um processo avaliativo inovador, já que permite a correção 

do rumo durante esse processo, a auto perceção e a valorização de competências e 

habilidades que não são estudadas no ensino tradicional. 

Trabalhar em grupo, segundo Johnstone e Biggs (1998), é vantajoso, dado que os 

estudantes têm a oportunidade de receber um maior apoio do que se estivessem a 

trabalhar individualmente. No entanto, a qualquer momento pode existir instabilidade no 

ambiente do grupo (motivada por discussões, respostas a perguntas, ensino de colegas, 

críticas, entre outras razões), fazendo com que a oportunidade e a incidência de erros 

sejam mais pronunciadas, o que pode destabilizar a aquisição de conhecimentos e a 

conclusão da disciplina com sucesso. 

No seu estudo, Carvalho (2013) também descreve a experiência de avaliação de pares 

num curso que adota a metodologia PBL, nos sete semestres analisados. Através da 

realização de um inquérito por questionário, o autor concluiu que os estudantes apreciam 

este tipo de avaliação como um meio de diferenciar o desempenho e de influenciar o 

processo de aprendizagem. No entanto, constatou que existe uma incidência apreciável de 

perceções de injustiça e de problemas entre os estudantes neste tipo de avaliação. No 

mesmo sentido já iam as conclusões do estudo de Johnstone e Biggs (1998), alertando os 

autores que estes problemas poderão reduzir os potenciais benefícios da avaliação de 

pares e as vantagens de um ambiente de aprendizagem baseado em problemas.  
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Podemos concluir que a avaliação dos conteúdos ao longo da UC concorre com diversos 

benefícios para a aprendizagem do estudante, designadamente a acumulação de 

conhecimento, a oportunidade de praticar e de, simultaneamente, obter feedback e 

opiniões sobre o trabalho efetuado, contribuindo para o enriquecimento da aprendizagem 

e das competências dos estudantes. No que respeita em concreto à avaliação de pares, 

verificamos que os benefícios da avaliação individual se mantêm, acrescentando-se a 

oportunidade de receber apoio e partilha de conhecimento com o colega de grupo. No 

entanto, este tipo de avaliação pode ser, por vezes, ferido de constrangimentos e afetar 

negativamente a aprendizagem devido, em especial, ao potencial de conflitos entre os 

elementos do grupo. 

 

2.4.2 O papel do docente 

Apesar de este não ser o tema central da generalidade dos estudos analisados ao longo 

da revisão de literatura, a verdade é que todos abordam a problemática do docente no 

contexto da SE, atendendo ao seu importante papel no processo de ensino-aprendizagem 

ao longo do percurso académico do estudante. 

Os docentes têm como função orientar os estudantes nas unidades curriculares de SE, 

lidando diretamente com todas as ferramentas tecnológicas reais disponíveis, no domínio 

da comunicação e da informação (Soares, 2011). Com efeito, a crescente disponibilidade 

de novas tecnologias tem permitido o desenvolvimento de ferramentas que podem simular 

ambientes ricos e dinâmicos aos estudantes (Pasin & Giroux, 2011). Por isso, a formação 

sobre o software utilizado na SE, que possa ser dada pelo docente, é uma mais-valia para 

o desempenho académico do estudante e, consequentemente, para a angariação de 

competências para a sua vida profissional, quer nas novas tecnologias, quer na 

contabilidade como ciência e técnica (Teixeira, Aleixo & Silva, 2012). 

Na metodologia PBL, o docente assume um papel muito importante, o de facilitador, de 

planear as atividades, dialogar, orientar e guiar o estudante para que este consiga 

desenvolver as competências necessárias ao exercício futuro da profissão (Pinheiro et al., 

2011a). Esta abordagem de ensino-aprendizagem implica da parte do docente uma maior 

autonomia em relação ao currículo, à forma de organizar o conhecimento e à gestão do 

tempo em sala de aula, de modo que seja capaz de construir novos conhecimentos com 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/competence
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os estudantes, que retratem a realidade (Klein, 2013). Muito embora o domínio do 

conhecimento tenha de ser uma responsabilidade compartilhada entre docente e estudante 

(Idem). 

Como sublinham Rocha, Alves e Moutinho (2016), este tipo de metodologia (PBL) tem 

como principal objetivo ensinar os estudantes a aprender, incentivando-os a procurar 

informação em diversas fontes, contrariando uma das características do método tradicional 

de ensino, a dependência face ao docente. 

A este respeito, Batista e Gonçalves (2013: 194) acrescentam que “refletir sobre a 

responsabilidade de se construir permanentemente uma proposta de metodologia ativa e 

redimensioná-la na perspetiva da aprendizagem problemática e da integração curricular 

mostra-se como uma tarefa desafiante, que exige compromisso e dedicação dos docentes 

e estudantes, participação efetiva da gestão, apoio da instituição e parceria com outras.” 

Existe a necessidade de constantemente se aprimorar e avaliar a atuação do docente no 

processo de aprendizagem, tanto no seu papel de orientador, como no de facilitador na 

formação do estudante. Contudo, tal pode constituir uma desvantagem, ou 

constrangimento, sempre que os docentes não estejam sensíveis a mudanças de atitudes 

e de métodos (Batista & Gonçalves, 2013). Como defende Azevedo (2012), não existe 

avaliação, nem ensino, e muito menos aprendizagem eficaz, se o docente não refletir sobre 

as suas práticas diárias e se não se avaliar diariamente.  

No seu estudo, Batista e Gonçalves (2013) recolheram evidência que lhes permitiu concluir 

que o processo de aprendizagem em currículos com metodologias ativas, do tipo PBL, tem 

mudado o papel do docente, designadamente a sua postura em relação à clássica 

metodologia tradicional de ensino. 

Em face do exposto nesta secção, podemos concluir que o docente assume um papel de 

particular relevância no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes na SE, tendo 

como principais funções orientar e estimular o processo de aprendizagem. No entanto 

como já demos conta, a metodologia PBL procura contrariar o método tradicional, pelo que 

o papel principal passa a ser atribuído ao estudante, assumindo o docente a figura de tutor 

e de facilitador da aprendizagem. É de realçar, ainda, a necessidade que cada vez mais o 

docente tem de se ajustar às mudanças, não só as decorrentes da evolução dos negócios 

mas também as associadas às novas tecnologias e consequentes metodologias de ensino, 
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de modo a preparar o estudante o mais próximo possível para a realidade empresarial que 

o espera. 

 

2.4.3  A aquisição de competências 

Vários autores têm estudado a problemática da aquisição de competências, por configurar 

um aspeto determinante no contexto da UC de SE. Oliveira (2010) procurou perceber qual 

a influência da metodologia PBL nas competências sociais dos estudantes, se o contacto 

com este tipo de metodologias produz alterações ao nível das suas competências pessoais 

e, por fim, se a metodologia permite ao estudante desenvolver mais-valias no mercado de 

trabalho. Para o efeito, a autora recolheu dados através de questionários aos estudantes 

de algumas unidades curriculares dos cursos de engenharia lecionadas na Escola Superior 

de Tecnologia de Viseu (ESTV), no ano letivo 2008/2009, tendo concluído que a resolução 

de problemas e a capacidade de trabalhar em equipa são dos contributos mais 

desenvolvidos nestas metodologias. Os estudantes reconheceram, ainda, que este tipo de 

metodologia lhes confere capacidades para adquirirem competências que poderão ser um 

fator de distinção aquando do ingresso na vida ativa, promove o desenvolvimento de 

capacidades de liderança (eventualmente mais presentes no género masculino) e de 

diferenciação na forma de adquirir e desenvolver competências sociais e pessoais, 

comparativamente com as metodologias tradicionais.  

Mais recentemente, Pinto (2017) levou a cabo um outro estudo que se centrou nos 

impactos do PBL, através da utilização do kit metodológico “Projetos do Futuro”1, e suas 

repercussões no processo de ensino e aprendizagem. Para o efeito, foi utilizada a 

observação do comportamento dos estudantes em algumas sessões e foram recolhidos 

outros dados através de entrevistas e questionários aos estudantes do curso de educação 

e formação de adultos (EFA) de jardinagem e espaço verde, em Gondomar. A autora 

recolheu evidência que lhe permitiu concluir que a metodologia aplicada contribuiu 

significativamente para a concretização de novas aprendizagens, assim como para o 

incremento dos níveis de motivação, colaboração, espírito crítico e gestão de projetos. 

 
1 O kit metodológico “Projetos do Futuro” é a ferramenta de trabalho utilizada com flexibilidade pelos professores 

e estudantes no desenvolvimento de uma iniciativa chamada “PMI Portugal nas escolas” que tem como objetivo 
disseminar as boas práticas e a linguagem da gestão de projetos nas escolas portuguesas, apoiando os 
professores na missão de “ensinar a aprender” e no desenvolvimento de competências essenciais como a 
comunicação, a colaboração, a criatividade e o espírito crítico (Pinto, 2017). 
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No contexto mais específico da SE dos cursos de contabilidade, Rocha et al. (2016) 

realizou um estudo a partir de dados recolhidos através de inquéritos por questionário entre 

os anos 2005 a 2015, cujo objetivo era averiguar se a metodologia PBL é facilitadora na 

obtenção de competências dos licenciados em contabilidade no Instituto Politécnico de 

Bragança. Os autores concluíram que esta metodologia é facilitadora na aprovação no 

exame de acesso à profissão, bem como no ingresso mais rápido no mercado laboral. Não 

foi, contudo, considerada como facilitadora de um melhor desempenho profissional dos 

diplomados em contabilidade. 

Arantes (2009) efetuou um estudo empírico a partir de questionários e entrevistas aos 

estudantes e docentes do ISCAP, entre os anos 2003 e 2008, no qual procurou aferir em 

que medida é que as unidades curriculares baseadas em SE incutem nos estudantes as 

competências vocacionais que são hoje consideradas vitais, e que tipo de fatores 

conduzem ao sucesso ou insucesso na transmissão dessas competências. Utilizando o 

mesmo método de investigação, junto dos estudantes do ISCAP e do Instituto Superior 

Politécnico Metropolitano de Angola, Agostinho (2017) conduziu um estudo que teve como 

objetivo identificar as principais competências que são mais desenvolvidas e valorizadas 

na UC de SE, no ano letivo 2016/2017. Já no ano letivo 2008/2009, também a partir de 

questionários aos estudantes do ISCAP, Soares (2011) havia realizado um estudo com o 

objetivo de identificar as competências que os estudantes do curso de contabilidade e 

administração deveriam possuir chegados ao termo do seu processo formativo superior. 

Todos estes autores (Arantes, 2009; Soares, 2011; Agostinho, 2017) concluíram nos seus 

estudos que nem todas as competências são totalmente atingidas, sendo as mais 

adquiridas as competências interpessoais, intelectuais e comunicacionais (trabalho de 

equipa, motivação para realizar tarefas, comunicação oral e escrita, liderança), e não 

apenas as competências e conhecimentos na área contabilística. 

Num estudo mais profundo e comparando 28 IES, Domingos (2017) pretendeu definir um 

modelo global de competências que promova a adequação do perfil dos diplomados como 

profissionais na área da contabilidade, em consonância com os desafios e as expectativas 

do mercado de trabalho. Com base em questionários aos estudantes e aos docentes dos 

anos letivos 2012/2013 e 2013/2014, o autor concluiu que a boa preparação técnica é a 

base de qualquer profissional, permitindo ao indivíduo ter a segurança necessária para 

desenvolver as competências que são necessárias ao bom exercício da profissão. 
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Sendo a motivação uma das competências fundamentais para diversos autores, Alves, 

Moutinho, Pires e Ribeiro (2013) realizaram um estudo que teve por base inquéritos por 

questionário aos estudantes do Instituto Politécnico de Bragança, cujo objetivo foi avaliar 

a motivação dos estudantes que frequentaram a SE e identificar os aspetos que tendem a 

explicar essa motivação. Os autores concluíram que a motivação dos estudantes ao longo 

da UC foi elevada, devido à importância que a mesma assume na formação de um 

licenciado em contabilidade, assim como à consolidação de conhecimentos que 

proporciona e ao desenvolvimento da capacidade de iniciativa dos estudantes.  

Da análise das conclusões dos estudos apresentados constatamos que são vários os que 

incidiram sobre unidades curriculares de SE nos cursos de contabilidade, procurando 

avaliar as competências dos estudantes ao longo daquele processo de ensino-

aprendizagem. Constatamos, contudo, que a generalidade se centra preferencialmente na 

identificação das competências adquiridas pelos estudantes e quais destas são 

fundamentais para o seu ingresso na vida profissional, existindo um gap de estudos que 

avaliem o funcionamento da SE como um tudo, se estão a ser exploradas todas as 

potencialidades educativas desta abordagem, e afiram se a UC cumpre com os objetivos 

pedagógicos a que se propôs. Justifica-se, assim, a realização do nosso estudo que tem 

como objetivo analisar em que medida a SE do ISCA-UA, uma das IES pioneiras em 

Portugal na utilização desta abordagem de ensino no curso de contabilidade, atinge os 

seus objetivos pedagógicos, designadamente a consolidação e integração dos 

conhecimentos obtidos nas restantes UC da licenciatura e a obtenção de uma visão prática 

e vivência ética nos negócios e na profissão. 
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Capítulo 3 – A simulação empresarial no ISCA-UA 
 
 

3.1 O ISCA-UA: breve apresentação  
 

O ISCA-UA teve na sua origem a Escola Média de Comércio de Aveiro, que funcionou pela 

primeira vez no ano letivo de 1965/1966, com o intuito de formar contabilistas. No entanto, 

inicialmente os estudantes apenas frequentavam esta escola para assistir às aulas, já que 

para realizar as respetivas provas de avaliação teriam de se deslocar ao então Instituto 

Comercial do Porto. 

No ano letivo 1970/71, o Instituto Comercial do Porto foi autorizado, pelo Decreto-lei n.º 

440/71, de 22 de outubro, a criar uma secção na cidade de Aveiro, na qual fosse ministrado 

o curso de contabilista e o curso preparatório para ingressar nos cursos superiores de 

Economia e Finanças. 

Em 1973, é então inaugurado o Instituto Comercial de Aveiro, autónomo do Instituto 

Comercial do Porto, sendo depois em 1975 convertido de ensino médio para ensino 

superior, de acordo com o Decreto-lei n.º 313/75, de 26 de junho. 

No ano de 1976, o Instituto Comercial de Aveiro passa finalmente a ser designado por 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração, pelo Decreto-lei n.º 327/76, de 6 de 

maio. 

No dia 1 de janeiro de 2000 dá-se a integração daquele Instituto na Universidade de Aveiro, 

assumindo a sua atual designação, Instituto Superior de Contabilidade e Administração da 

Universidade de Aveiro (ISCA-UA), por força do Decreto-lei n.º 530/99, de 10 de dezembro. 

Refira-se, por fim, que em janeiro de 2009 o ISCA-UA é instituído como uma das escolas 

politécnicas da Universidade de Aveiro. Daí em diante o objetivo desta instituição é “ser 

uma escola do ensino superior politécnico percebida pelos diversos stakeholders como 

uma escola de referência a nível nacional no âmbito das ciências empresariais aplicadas, 

assumindo-se como um player com influência decisiva no desenvolvimento regional” 

(ISCA-UA, 2019).  

O ISCA-UA oferece atualmente três cursos de licenciatura: Contabilidade, Finanças, 

Marketing, três mestrados: Contabilidade, Finanças, Marketing, Contabilidade e Controlo 
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de gestão; dois cursos de especialização: Contabilidade e Auditoria, Contabilidade e 

Fiscalidade; três cursos superiores técnicos: Gestão Aplicada ao Desenvolvimento de 

Produtos Turísticos, Gestão de Vendas e Marketing e Informática e Comunicação 

Organizacional. 

A SE, que será objeto do nosso estudo empírico, é uma UC da licenciatura em 

Contabilidade do ISCA-UA, que funciona com uma abordagem assente na metodologia 

PBL e que caracterizamos com maior detalhe na secção seguinte. 

 

3.2 Simulação Empresarial no ISCA-UA 

 

A SE é uma UC que funciona, desde 1998, no segundo semestre do 3.º ano da licenciatura 

de Contabilidade no ISCA-UA. A sua frequência e aprovação são reconhecidas pela OCC 

como equivalente à realização de estágio profissional para efeitos de inscrição neste 

organismo profissional.  

Segundo o Art.º 2 do Regulamento de inscrição, estágio e exame profissionais são 

necessários quatro requisitos para os candidatos se puderem inscrever na OCC como ter 

nacionalidade portuguesa ou de qualquer Estado-membro da União Europeia; possuam 

habilitação académica de licenciatura ou superior, ministrada por estabelecimento de 

ensino superior público, particular ou cooperativo, criada nos termos da lei e reconhecida 

pela Ordem como adequada para o exercício da profissão; efetuem estágio profissional ou 

curricular; tenham aprovação em exame profissional, em língua portuguesa ou noutra 

língua oficial da União Europeia a definir pela Ordem, a organizar e realizar no mínimo 

semestralmente, nos termos definidos no presente regulamento. 

Esta UC tem como objetivo principal aproximar os estudantes de um ambiente o mais 

próximo possível da realidade profissional, sendo para isso necessário cumprir com outros 

objetivos pedagógicos mais específicos, cuja importância relativa pode ser ajustada 

atendendo ao enquadramento humano e operacional da UC. De entre aqueles objetivos 

mais específicos, destacam-se os seguintes (ISCA-UA, 2019):  

− Consolidar e integrar conhecimentos lecionados no percurso curricular do 

estudante; 

− Proporcionar uma primeira visão prática da profissão; 



 

 
O funcionamento da Simulação Empresarial no ISCA-UA: perceção dos estudantes após a frequência da unidade curricular 
 

  

 

21 

 

− Facultar uma aproximação à vivência ética da profissão e do negócio; 

− Desenvolver a capacidade do trabalho em grupo; 

− Envolver o estudante em contextos de trabalho sob pressão; 

− Aperfeiçoar as formas de expressão oral e escrita dos estudantes; 

− Proporcionar uma visão global da atividade profissional do Contabilista;  

− Estimular a capacidade de análise crítica sobre o próprio trabalho e o de terceiros. 

 

3.2.1 Organização e funcionamento da UC  

 

A SE tem início quando a coordenação desta UC define o número e o ramo de empresas 

a incluir no mercado virtual, assim como as respetivas estruturas de capital social mínimo, 

tipo de sociedade e descrição do investimento mínimo a realizar por tipo de empresa, 

fazendo com que a cadeia de valores esteja garantida a todos os agentes económicos. De 

seguida, é realizado um sorteio para atribuição das empresas previamente definidas aos 

estudantes, os quais estão organizados em grupos de dois, salvo situações pontuais que 

justifiquem o contrário. A partir deste momento, os elementos do grupo ficam com acesso 

à sua empresa virtual, que constitui uma empresa autónoma, com objeto social e atividade 

operacional e financeira própria. 

O mercado virtual de SE integra atualmente sete IES portuguesas (Aveiro, Lamego, Viseu, 

Idanha-a-Nova, Leiria, Tomar e Setúbal) e um estabelecimento de ensino superior 

moçambicano (localizado em Maputo), agregando no seu conjunto 35 setores de atividade 

económica em funcionamento, formando assim um mercado coeso. 

O ano civil (1 de janeiro a 31 de dezembro) é convertido num calendário virtual que 

corresponde a um ciclo económico anual. Durante este período, os estudantes, que 

assumem essencialmente o papel de contabilistas e de gestores, são os únicos 

responsáveis pelo funcionamento da sua empresa na rede da simulação, tendo de cumprir 

um conjunto de tarefas administrativas, contabilísticas, fiscais e de gestão, definidas de 

acordo com um planeamento, de modo a que os estudantes tenham um primeiro contacto 

com o cumprimento de várias obrigações contabilísticas e fiscais que os familiarizem com 

as responsabilidades futuras no exercício da profissão de Contabilista. 

Dadas as características desta UC, o ISCA-UA dispõe de uma sala de trabalho própria, 

equipada com os recursos necessários ao seu bom funcionamento.  
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Em termos operacionais, esta UC é gerida por um corpo de 11 docentes, que tem como 

objetivo o acompanhamento operacional e de assistência pedagógica às atividades, 

nomeadamente as relativas à avaliação, monitorização nas salas de trabalho, fiscalização 

e auditoria das empresas e ao funcionamento das unidades de apoio e da logística, de 

acordo com a distribuição de tarefas a elaborar pela Coordenação (grupo de docentes com 

serviço atribuído para o efeito). O apoio logístico operacional das atividades simuladas é 

assegurado, em regra, por dois monitores, que têm como função assegurar todo o 

expediente corrente, zelar pela boa utilização das instalações e dos outros meios de 

trabalho atribuídos, designadamente dos recursos informáticos, prestando-lhes assistência 

direta aos estudantes, ou dando qualquer outro apoio de carácter não pedagógico (já que 

o apoio pedagógico está reservado aos docentes) junto dos grupos de trabalho.  

Antes de iniciar as respetivas atividades, os estudantes frequentam diversas sessões de 

esclarecimento, por toda a equipa de docentes.  

De entre as várias tarefas contabilísticas e fiscais, os estudantes têm de registar 

contabilisticamente (usando um software de contabilidade) todas as operações realizadas 

pela sua empresa, suportadas em documentos (de cujo arquivo os estudantes são 

responsáveis) preparados em plataformas informáticas (parte das quais desenvolvidas 

especificamente para a SE, como o são o Balcão Único Empresarial e o Banco Online) 

elaborar e entregar a declaração do início de atividade, as declarações periódicas de IVA 

e as recapitulativas, as declarações mensais de remunerações, declaração periódica de 

rendimentos modelo 22 e da informação empresarial simplificada (IES), assim como 

proceder à preparação, e respetiva análise, das demonstrações financeiras semestrais e 

anuais. Sublinhe-se, ainda, que, para além de todas as tarefas contabilísticas e fiscais a 

que os estudantes estão sujeitos, a SE dá importância a outras áreas do saber, 

nomeadamente, direito, gestão e ética e deontologia.  

De entre muitas outras tarefas que os estudantes têm de cumprir, destacamos ainda a 

negociação com clientes e fornecedores, a realização de transações de compra e venda 

de inventários e de prestação de serviços, o processamento mensal de salários, a 

realização de contratos de financiamento diversos, desde o simples empréstimo bancário, 

aos contratos de leasing e de factoring, entre muitas outras operações que simulam a 

realidade empresarial e que permitem a simulação plena do exercício da profissão de 

Contabilista. 
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De modo a cumprir as obrigações legais, fiscais e financeiras, foram criadas e estão em 

funcionamento diário de diversas unidades de apoio, concretamente o Balcão Único 

Empresarial2, a SE Distribuição, a SE Aprovisionamento3 e o Banco On-line4. 

Como referido anteriormente, o modelo de ensino aprendizagem de SE baseia-se nas 

metodologias PBL 

3.2.2  Avaliação da UC 

 

A avaliação da SE tem por base a classificação atribuída a três momentos de avaliação, 

como descritos no Gráfico 1, existindo um regulamento específico para a avaliação desta 

UC. 

Gráfico 1 - Composição da Avaliação da SE 

 

 

 

 

 

 

 

Na fase inicial, o grupo deve elaborar e apresentar um relatório inicial, onde deverá definir 

os objetivos, enquadramento económico e jurídico e estratégias /ações a desenvolver na 

gestão da empresa e ainda determinar quais os recursos humanos, físicos e financeiros 

indispensáveis à viabilização da respetiva atividade.  

 
2 A missão do Balcão Único Empresarial é contribuir para o bom funcionamento do mercado que o universo da 
SE encerra, disponibilizando para o efeito os serviços dos vários organismos públicos e privados necessários 
ao cumprimento das obrigações legais e restantes requisitos das respetivas empresas. 
3 A SE Distribuição e a SE Aprovisionamento são duas unidades de apoio ao fornecimento e aquisição de bens 
e serviços necessários ao desenvolvimento de SE, encontrando-se na dependência direta e sob orientação da 
coordenação. 
4 A missão do Banco On-line é assegurar às empresas integradas na SE o acesso a um conjunto de produtos 
e serviços financeiros, disponibilizando-lhes uma oferta diversificada de operações financeiras para o registo, 
contabilização e avaliação financeira. 

Fase Inicial 

•Relatório Inicial 
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Oral do Relatório 
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Fase Intermédia 

• Relatório 
Intermédio
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Oral do Relatório 
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•Prova de 
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Individual Escrita

Fase Final 

•Relatório Final
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Final
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•Prova de 
avaliação 
Individual Escrita
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Na fase intermédia, cada grupo de trabalho tem como objetivo elaborar e apresentar um 

relatório intermédio, onde deverá simular o funcionamento integral de uma empresa, desde 

o início ou reinício de atividade, em 1 de janeiro até 30 de junho. Com aquele relatório 

pretende-se que os estudantes simulem um conjunto completo de demonstrações 

financeiras intercalares (semestrais) e, com base nestas, procedam à análise 

fundamentada da situação económico-financeira da sua empresa e propostas de 

ajustamentos futuros da respetiva atividade. 

A fase final consiste na simulação do funcionamento da empresa durante o segundo 

semestre do período económico (de 1 de julho a 31 de dezembro) e contempla, 

obrigatoriamente, a preparação de todos elementos relativos à prestação anual de contas 

e ao cumprimento dos deveres fiscais relacionados com o exercício que o encerra. No final 

desta fase, os grupos têm de preparar e apresentar um relatório final, que consiste na 

simulação do funcionamento da empresa durante o segundo. 

Ao longo do semestre são realizadas pelo menos três auditorias pelos docentes a cada 

uma das empresas (concorrendo para a avaliação) e são efetuados dois testes individuais, 

nos quais os estudantes são obrigados a aplicar os conhecimentos obtidos e consolidados. 

Para além do cumprimento do plano de auditorias, os estudantes têm ainda de dar 

resposta, devidamente fundamentada com normalização contabilística e a legislação fiscal, 

a diversas operações especiais, divulgadas pela coordenação, tendo como objetivo 

desencadear situações que não seriam geradas pelo normal funcionamento do mercado. 

Durante a frequência da SE também são realizadas duas provas de avaliação individuais 

escritas, com questões de escolha múltipla, de modo a avaliar o estudante individualmente 

e a prepará-lo para o exame da OCC. 

Nos três momentos de avaliação são efetuadas apresentações orais, na qual se pretende 

avaliar a capacidade de exposição dos elementos do grupo. 

Para além destas etapas, a nota final também tem em conta as qualidades da organização 

que foi criada, dos relatórios financeiros e a pontualidade do cumprimento de obrigações. 

 

 



 

 
O funcionamento da Simulação Empresarial no ISCA-UA: perceção dos estudantes após a frequência da unidade curricular 
 

  

 

25 

 

Capítulo 4 – Estudo empírico 

 

4.1 Introdução 

O processo de investigação tem como objetivo contribuir para o enriquecimento do 

conhecimento da área em que se escolheu investigar, envolvendo não só a aplicação de 

conhecimentos anteriores, mas também um processo de planificação e criatividade 

controlada. A investigação empírica é comparada a uma viagem de ida e volta, dado que 

começa na revisão da literatura para determinar as questões a investigar, tornando-se 

necessário testar estas questões e, consequentemente, selecionar o adequado método de 

recolha de dados. Posteriormente ao tratamento e à análise desses dados, assim como à 

produção de resultados, torna-se necessário novamente comentar a revisão de literatura, 

nomeadamente na discussão dos resultados (Hill & Hill, 2000). 

Neste capítulo descrevem-se os objetivos do estudo empírico, suas questões de 

investigação, assim como a metodologia de investigação usada, nomeadamente as 

técnicas e estratégias de recolha e análise dos dados, bem como a caracterização da 

amostra em estudo. 

 

4.2 Objetivos do estudo 

Como já referido anteriormente, com este estudo pretende-se analisar em que medida a 

SE do ISCA-UA cumpre com os objetivos pedagógicos a que se propõe atingir: a 

consolidação e integração dos conhecimentos obtidos nas restantes UC da licenciatura em 

Contabilidade e a obtenção de uma visão prática e de vivência ética nos negócios e na 

profissão.  

Além do objetivo geral enunciado, foram ainda definidos quatro objetivos específicos e, 

consequentemente, quatro questões de investigação a que o estudo empírico pretende 

responder (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Objetivos do estudo empírico 

 

Para alcançar os objetivos propostos e responder às questões de investigação foi definido 

o processo metodológico descrito a seguir. 

 

 

4.3 Processo metodológico  

4.3.1 Recolha de dados 

 

Após a definição dos objetivos que demarcam a presente investigação, é imperativo 

delinear a metodologia de trabalho.  

Quanto à obtenção de dados, o estudo realizado é de natureza qualitativa, porquanto os 

dados foram gerados a partir das perceções dos estudantes sobre o funcionamento da SE: 

“A pesquisa qualitativa parte do pressuposto de que existe uma relação dinâmica entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números, 

embora alguns dados possam ser quantificados. A interpretação dos fenómenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. O ambiente 

natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave” (Klein 

& Guridi, 2013: 156). 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Questões de Investigação 

 

Analisar em que medida a SE do ISCA-UA 

cumpre com os objetivos pedagógicos a que 

se propõe atingir: a consolidação e 

integração dos conhecimentos obtidos nas 

restantes UC da licenciatura em 

Contabilidade e a obtenção de uma visão 

prática e vivência ética nos negócios e na 

profissão. 

Identificar as principais virtudes e 

debilidades no funcionamento da UC. 

Quais as principais virtudes e debilidades 

no funcionamento da UC? 

Verificar os pontos fortes e 

insuficiências na metodologia de 

ensino. 

Quais os pontos fortes e as insuficiências 

presentes na metodologia de ensino? 

Identificar a perceção dos estudantes 

sobre a influência do sistema de 

avaliação no funcionamento da UC. 

Como percecionam os estudantes a 

influência do sistema de avaliação no 

funcionamento da UC? 

Identificar eventuais limitações nos 

recursos disponíveis. 

Os estudantes percecionam limitações 

nos recursos disponíveis, tanto humanos 

como tecnológicos? 
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Os dados foram recolhidos através da aplicação de um inquérito por questionário 

(designado daqui em diante apenas por questionário) original aos estudantes que 

frequentaram a SE no ISCA-UA. A opção por este instrumento decorre do facto de este ser 

o método que melhor que se enquadra no âmbito do presente trabalho, pelas 

potencialidades que lhe estão associadas, pelo acesso universal aos dados e pela 

facilidade de tratamento dos dados recolhidos.  

Dias (1994) define questionário como um instrumento de recolha de dados constituído por 

perguntas, sem a interação pessoal do entrevistador. As respostas obtidas vão constituir o 

material, sobre o qual o investigador vai produzir interpretações e chegar a conclusões. 

Fernandes (1995) acrescenta que, apesar de não existir interação pessoal com o 

entrevistador, o questionário envolve um trabalho prévio de grande investimento na 

estrutura do questionário e na clareza e exatidão das perguntas. Importa, ainda, referir que 

este instrumento permite uma cobertura maior da população a ser inquirida.  

 

4.3.1.1 Construção e desenho do questionário 

 

A construção do questionário fundamentou-se na revisão de literatura previamente 

realizada, sendo constituído por uma combinação de questões abertas e fechadas. 

Contudo, o questionário é maioritariamente constituído por perguntas fechadas, o que 

potencia uma análise mais rápida e integrada dos dados. Fernandes (1995) afirma que as 

questões fechadas encerram em si as possibilidades de resposta, sendo uma vantagem 

para quem faz os seus estudos usando este tipo de questões. Estas estão apresentadas 

de acordo com itens de escala de Likert com 5 níveis, “Discordo Fortemente”, “Discordo”, 

“Não concordo, nem discordo”, “Concordo” e “Concordo Fortemente”. Vários foram os 

estudos que utilizaram esta escala, designadamente os de Soares (2011), Azevedo (2012) 

e Agostinho (2017). 

Também foram incluídas perguntas abertas ao longo do questionário, com o objetivo de 

clarificar as respostas fechadas e dar a possibilidade aos estudantes de emitirem as 

opiniões e as sugestões que entendessem serem necessárias para a melhoria do 

funcionamento da SE.  
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O questionário final encontra-se no Apêndice A e está organizado em 2 secções, adotando 

uma terminologia clara e percetível, de modo que as questões tenham o mesmo significado 

para todos os inquiridos.  

A primeira secção permite uma caracterização dos estudantes inquiridos (Questões 1 a 6). 

A segunda secção divide-se em quatro partes, correspondendo cada uma a um objetivo 

específico de investigação: 

o Funcionamento geral da SE: questões fechadas (1 a 14) e duas questões abertas; 

o Metodologia de ensino utilizada na SE: questões fechadas (15 a 25) e duas 

questões abertas; 

o Avaliação da UC na SE: questões fechadas (26 a 33) e três questões abertas; 

o Recursos disponíveis: questões fechadas (34 a 42) e duas questões abertas. 

No final foi acrescentada uma questão aberta, de âmbito genérico, com o intuito de o 

estudante ter a oportunidade de dar uma última sugestão de melhoria relativamente ao 

funcionamento Geral de SE.  

O questionário foi respondido individualmente, tendo sido garantindo o anonimato e a 

confidencialidade das respostas dos participantes. 

 

4.3.1.2 Pré-teste e procedimentos de entrega/recolha do 

questionário 

 

Os questionários devem ser testados antes de serem aplicados (Hill & Hill, 2000). Neste 

sentido, no início do mês de junho de 2019 procedemos à validação do nosso questionário 

com o intuito de identificar inconsistências ou complexidade nas questões formuladas, 

ambiguidade na linguagem, perguntas superficiais e ajustamento da dimensão do 

questionário. Uma vez que se trata de um questionário original, esta etapa da investigação 

assume particular importância para obter melhores resultados.  

Primeiramente, os itens foram validados por três estudantes do segundo ano do Mestrado 

em Contabilidade do ISCA-UA, um estudante do primeiro ano daquele Mestrado e um 

estudante que estava a frequentar o terceiro ano da Licenciatura em Contabilidade. Todos 

estes cinco estudantes frequentaram a SE no ISCA-UA, conhecendo por isso o seu 
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funcionamento, tendo-lhes sido pedido para lerem, sugerirem correções e identificarem 

questões que seriam importantes acrescentar no questionário. Para cada participante 

foram anotadas as suas principais sugestões. 

Acolhidas as sugestões consideradas pertinentes para o objetivo do estudo e efetuados os 

correspondentes ajustamentos no questionário, este foi uma vez mais analisado pela 

orientadora e coorientador. Deste processo concluiu-se que os aspetos mais criticados do 

questionário foram a sua excessiva dimensão, a necessidade de exclusão de questões que 

não estariam no contexto e de ajustamento de frases para uma linguagem mais rigorosa. 

Posteriormente, o questionário ainda foi dado a validar por dois professores da 

coordenação da SE. 

No dia 25 de junho de 2019, os questionários foram entregues aos estudantes diurnos e 

pós-laboral no final da apresentação do respetivo relatório final, pelos docentes que se 

encontravam a avaliar a apresentação de cada grupo. Após o seu preenchimento, os 

questionários foram recolhidos, em mão, por aqueles mesmos docentes. 

A escolha deste momento para aplicação dos questionários deve-se ao facto de os 

estudantes já terem terminado todas as fases da SE e, como tal, já terem a perceção sobre 

todo o funcionamento da SE. A entrega e a receção dos questionários pelos professores, 

imediatamente após estas apresentações, foi uma estratégia deliberada para reduzir o 

risco de os questionários não serem respondidos. 

No que respeita aos estudantes do ensino à distância, os questionários foram enviados por 

correio eletrónico, a nosso pedido, por um dos monitores da SE, no dia 26 de junho de 

2019. Todos os inquéritos enviados foram devolvidos, devidamente preenchidos, pela 

mesma via, até dois dias após o seu envio. 

 

4.3.2 Tratamento e análise dos dados 

 

Após a receção de todos os questionários, foi contruída uma base de dados no Microsoft 

Office Excel, tendo a mesma sido posteriormente transferida para o programa Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) para efetuar o respetivo tratamento estatístico e criar 

as tabelas com os dados que são apresentados no capítulo seguinte. Para analisar as 

questões fechadas, recorremos a técnicas de estatística descritiva, tendo sido utilizadas as 
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seguintes medidas: frequências absolutas e relativas, média, moda, mediana e desvio 

padrão.  

Para um melhor tratamento e análise dos dados, optou-se por dividir a secção da análise 

de dados em duas grandes partes, em consonância com a divisão do questionário. Assim, 

numa primeira parte analisamos os dados referentes à caracterização da amostra e, numa 

segunda parte, que por sua vez se encontra subdividida em quatro subsecções, tal como 

se encontra estruturado o questionário, analisamos os dados relativos ao funcionamento 

da SE. 

 

4.4 Caracterização da população e da amostra 

 

(Hill & Hill, 2000) define população (também designado universo) e amostra. A população 

é “o conjunto total dos casos sobre os quais se pretende retirar conclusões” (p. 41). Sempre 

que não seja possível recolher e analisar os dados para cada um dos casos da população, 

considera-se só uma parte desses casos. Esta parte do universo designa-se de amostra. 

A população deste estudo é constituída pelos estudantes que frequentaram a SE no ISCA-

UA no ano letivo de 2018/2019, ou seja, 77 estudantes, distribuídos pelos três regimes de 

frequência da UC: 48 do regime presencial diurno; 19 do regime presencial noturno; e 10 

do ensino à distância. 

Uma vez que todos os 77 questionários distribuídos foram respondidos e recolhidos, 

podemos concluir que a população do nosso estudo é igual à amostra obtida, tendo-se 

garantido no nosso estudo a segurança absoluta de preenchimento dos questionários 

(100%). No entanto, pontualmente, em alguns dos questionários, existem omissões tanto 

nas respostas fechadas, como nas respostas abertas. 

No próximo capítulo, dedicado à apresentação e análise dos dados obtidos, é efetuada a 

caracterização da amostra por género, idade, regime de frequência da UC, número de anos 

da atual matrícula, unidades curriculares em atraso e número de anos de experiência 

profissional.  
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Capítulo 5 – Apresentação e análise dos dados 
 

5.1 Introdução  

Este capítulo tem como objetivo fundamental apresentar e analisar aos dados do estudo 

qualitativo, através da análise estatística dos dados recolhidos mediante a aplicação do 

questionário aos estudantes que frequentaram a SE no ISCA-UA.  

O tratamento dos dados recolhidos e a análise dos resultados obtidos durante o processo 

de investigação é fundamental para alcançar os objetivos delineados e, consequentemente 

responder às questões de investigação, dado que é neste momento que a capacidade 

crítica e reflexiva do investigador contribuem para o objeto de estudo. 

Inicialmente foi feita uma caracterização da amostra do estudo por género, idade, regime 

de frequência, número de anos da atual matrícula, unidades curriculares em atraso e 

número de anos de experiência profissional.  

Após a caracterização da amostra, os restantes dados foram divididos consoante os 

objetivos específicos de investigação e, consequentemente, as questões de investigação 

a estudar, ou seja, em quatro partes: funcionamento geral da SE; metodologia de ensino 

utilizada na SE; avaliação da UC na SE; e recursos disponíveis. Os dados foram tratados 

através de técnicas de estatística descritiva, tendo sido calculadas as seguintes medidas: 

frequências absolutas e relativas; média; mediana; moda; e desvio padrão. 

 

5.1.1 Caracterização da amostra 

Quanto ao género (Gráfico 2 - Amostra por género), verifica-se que os inquiridos são 

maioritariamente do sexo feminino (61%), em comparação ao sexo masculino (39%). 
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Relativamente à idade (Gráfico 3 - Amostra por idade), 58% dos inquiridos tem menos de 23 

anos e 26% tem mais de 25 anos. Os três principais grupos etários dos estudantes que 

frequentaram a SE, e que no seu conjunto perfazem 76% da amostra, são os 21 anos 

(34%), 22 anos (16%) e mais de 25 anos (26%). É de referir que a existência de uma 

elevada percentagem de estudantes com idades iguais ou superiores a 25 anos deve-se 

provavelmente ao facto de uma grande maioria ser trabalhadores estudantes, tendo 

frequentado o regime noturno e o regime de ensino à distância, como analisaremos 

adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita precisamente ao regime de frequência (Gráfico 4), 62% dos inquiridos 

frequentaram a SE no regime diurno, 25% no regime pós-laboral e 13% no regime de 

ensino à distância. 

Gráfico 2 - Amostra por género 
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Interligando as características Idade e Regime de Frequência, podemos constatar que 50% 

dos estudantes do regime diurno têm 21 anos, e que a totalidade dos estudantes do regime 

à distância e 47% dos estudantes do regime noturno têm mais de 25 anos. A existência de 

estudantes de ensino noturno e à distância com idades elevadas antecipa que estes têm 

uma maior probabilidade de serem trabalhadores estudantes ou de já serem detentores de 

outros cursos superiores. 

No que respeita ao número de anos da atual matrícula (Gráfico 5), verifica-se que a maior 

parte dos estudantes está na matrícula correspondente à fase da SE, ou seja, o terceiro 

ano, muito embora 19% dos estudantes já esteja na quarta matrícula, 5% está na quinta 

matrícula e outros 5% na sexta e mais matrículas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao número de UC em atraso, apuramos que a maioria dos estudantes 

(71%) não tem UC em atraso (Gráfico 6). Quanto à identificação da UC em atraso (Gráfico 

Ensino à 
distância
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Pós 
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Gráfico 4 - Amostra por regime de frequência 

70%

19%

5%

3%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

3º Matricula

4º Matricula

5º Matricula

6º Matricula

7º Matricula

8º Matricula

Gráfico 5 - Amostra pelo número de anos da atual matrícula 
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7), destacam-se as UC de Contabilidade das Sociedades (I e II, perfazendo 30%), as UC 

de Métodos Quantitativos (12% no total), a UC de Estatística (8%), as UC de Direito 

(engloba Introdução ao Direito das Empresas, Direito Comercial, Direito das Sociedades e 

Direito Fiscal, perfazendo 20%) e as UC de Fiscalidade (8%).  
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Por fim, em relação à experiência profissional na área da contabilidade, verificamos que a 

maioria dos estudantes da amostra (83%) não possui experiência profissional (Gráfico 8). 

Observamos, ainda, que dos 17% que têm experiência (13 estudantes no total), 5 têm um 

ano ou menos de experiência, 3 têm entre um e dez anos e 5 estudantes têm 10 ou mais 

anos de experiência (Gráfico 9). Esta última percentagem de estudantes com dez ou mais 

anos de experiência leva-nos a crer que estes conseguem perceber melhor se os objetivos 

pedagógicos da SE se aproximam à realidade profissional. 
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5.1.2 Apresentação e análise dos dados 

 

5.1.2.1 Funcionamento geral da SE 

Nesta secção apresentamos os dados relativos ao funcionamento geral da SE, com base 

na opinião dos estudantes sobre o início do respetivo semestre, o decorrer do semestre e 

o final do semestre, de modo a aferir quais as principais virtudes e debilidades no 

funcionamento da UC. 

Pela análise da Tabela 2, onde apresentamos a opinião dos estudantes sobre o 

funcionamento geral da SE no início do respetivo semestre, verifica-se que a maior parte 

dos estudantes assume que compreendeu os objetivos e o funcionamento da SE 

explicitados pela coordenação (71%). Quanto a sentirem-se, ou não, preparados para a 

frequência da SE, 42% afirmam que sim, embora 29% não concorde nem discorde e os 

restantes 28% assumiram que não se sentiam preparados, verificando-se uma grande 

dispersão de valores (desvio padrão de 1,055). 

Mais de metade dos estudantes (52%) acreditam que a atribuição aleatória, por sorteio, do 

ramo de atividade empresarial condicionou positivamente a sua motivação, já 27% dos 

estudantes não concorda nem discorda com esta circunstância. Importa, ainda, sublinhar 

que 65% dos estudantes considera que o ramo de atividade não afetou negativamente o 

seu desempenho (a moda situa-se no grau 1 “Discordo fortemente”) e que não houve 

qualquer estudante a concordar totalmente com esta afirmação.   

Tabela 2 - Funcionamento da SE no início do semestre 

 

Grau de 

Concordância 

1. Compreendi os 

objetivos e o 

funcionamento da SE 

explicitados pela 

Coordenação. 

2. Sentia-me preparado 

para a frequência da 

SE. 

3. A atribuição aleatória, 

por sorteio, do ramo de 

atividade empresarial 

condiciona 

positivamente a 

motivação do estudante. 

4. O ramo de atividade 

empresarial que me foi 

atribuído afetou 

negativamente o meu 

desempenho na SE. 

1 1 1% 7 9% 2 3% 28 36% 

2 14 18% 15 19% 14 18% 22 29% 

3 7 9% 22 29% 21 27% 16 21% 

4 48 62% 29 38% 21 27% 11 14% 

5 7 9% 3 4% 19 25% 0 0% 

Total Geral 77 100% 76 99% 77 100% 77 100% 

Média 3.60 3.08 3.53 2.13 

Mediana  4,00 3,00 4,00 2,00 

Moda  4 4 3 1 

Desvio Padrão 0.936 1.055 1.131 1.068 
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Pela análise dos valores da Tabela 3, onde apresentamos a opinião dos estudantes sobre 

o funcionamento geral da SE durante o semestre, constatamos que os estudantes, na sua 

generalidade, consideram que as atividades exigidas ao longo da SE foram 

suficientemente diversificadas (91%), havendo apenas 2% dos estudantes não 

concordaram com esta situação. Já no que respeita ao trabalho em equipa, também existe 

uma elevada percentagem de estudantes (79%) que considera que os elementos do grupo 

trabalharam adequadamente em equipa, sendo de realçar que a moda se situa no grau 5 

“Concordo totalmente” com 52%. 

A questão que apresenta menores valores de média (2,55) é sobre se os estudantes 

acrescentariam mais tarefas práticas, para além daquelas que foram exigidas na SE, ou 

seja, apenas uma minoria (24%) acrescentaria outras tarefas. Por outro lado, quando 

questionados sobre se os conhecimentos transmitidos nas restantes UC da licenciatura 

são adequados à frequência da SE, uma parte relevante dos estudantes (68%) concorda 

que sim. 

 

Tabela 3 - Funcionamento da SE ao longo do semestre 

 

Em relação à questão, sobre se os estudantes acrescentariam mais tarefas práticas para 

além das que foram exigidas na SE, foi também formulada uma questão aberta de modo a 

que os estudantes pudessem indicar situações/ operações/ tarefas (contabilísticas, fiscais 

ou outras) que considerassem fundamentais no exercício da profissão de contabilista e que 

não foram aplicadas/ abordadas durante a SE.  

Do total da amostra, verificamos que 53% dos estudantes não respondeu àquela questão, 

18% dos que responderam afirmam que todas as tarefas fundamentais foram abordadas 

Grau de 

Concordância 

5. Os elementos do 

grupo participaram 

ativamente no trabalho 

e repartiram entre si 

as funções e 

atividades da empresa 

7. Acrescentaria mais 

tarefas práticas para 

além das que foram 

exigidas na SE. 

8. No geral, as 

atividades exigidas ao 

longo da SE foram 

suficientemente 

diversificadas. 

9. Os conhecimentos 

transmitidos nas restantes 

UC da Licenciatura são 

adequados à frequência 

da SE. 

1 3 4% 16 21% 1 1% 2 3% 

2 6 8% 27 35% 1 1% 7 9% 

3 6 8% 16 21% 5 6% 15 19% 

4 21 27% 12 16% 52 68% 39 51% 

5 40 52% 6 8% 18 23% 13 17% 

Total Geral 76 99% 77 100% 77 100% 76 99% 

Média 4,17 2,55 4.10 3,71 

Mediana 5,00 2,00 4,00 4,00 

Moda 5 2 4 4 

Desvio Padrão 1,124 1,209 0,680 0,950 
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na SE e 4% assumiu que não sabe identificar mais nenhuma tarefa a acrescentar. Assim, 

apenas 25% dos estudantes descreveu que tarefas deveriam ser acrescentadas na UC de 

SE (Tabela 4). 

De entre as situações/operações/tarefas sugeridas pelos estudantes, destacam-se um 

melhor aperfeiçoamento no preenchimento e análise dos modelos fiscais, a classificação 

de operações contabilísticas que não ocorreram durante a SE, tais como seguros, 

reembolso do IVA, indemnizações, despedimentos, IRS, fusão/cisão de empresas, assim 

como outros meios de pagamento, tais como cheques. 

Tabela 4 - Questão aberta 1 sobre o funcionamento da SE 

 “Na sua opinião quais as situações/ operações/ tarefas (contabilísticas, fiscais ou outras) que considera 

fundamentais no exercício da profissão de contabilista e que não foram aplicadas/ abordadas durante a SE?” 

Modelos fiscais 

“Consolidação dos modelos 22 e IES” 

“Elaboração de modelos 22, perceção do que é traduzido pelo balancete” 

“Explicação de como preencher os modelos fiscais e declarações” 

“Preenchimento das declarações fiscais e dos modelos; uso dos softwares usados nos registos contabilísticos; preparação 

do Relatório de Gestão: na unidade de Contabilidade Financeira este último foi elaborado sim, mas acho que todos os pontos 

devem ser praticados com mais atenção” 

Temáticas contabilísticas não abordadas na SE 

“Reembolso do IVA” 

“Mais situações obrigatórias nos salários. Por exemplo, despedimentos e indemnizações” 

“Questões relacionadas com seguros” 

“Penso ter sido tudo aplicado à exceção da realização do IRS” 

“Participação numa empresa. Fusão/cisão. Aquisição de ações e quotas próprias. Contas consolidadas e MEP” 

“Mais operações com o exterior, uma vez que cada vez mais estas operações ocorrem” 

“Mais meios de pagamento, como cheques, entre outros” 

Outros  

“Inicio e fecho da atividade/ano económico” 

“Maior incidência na contabilidade de gestão” 

“Outras formas de rendimentos, uma melhor consolidação de alguns documentos tais como o preenchimento de documentos 

fiscais e operações diversas que podem acontecer diariamente” 

“Maior contacto com os clientes, o modo como devemos comunicar com estes” 

“O que fazer nos casos em que a informação não chega ao contabilista” 

“Questões relacionadas com a realidade da vida contabilística” 

“Tarefas contabilísticas e fiscais” 

“Classificação de documentos, aplicação de métodos, análise contabilística, mapas” 

 

Considerámos também pertinente saber a perceção dos estudantes acerca da 

consolidação e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso nas diferentes 

áreas de estudo que integram a licenciatura, concretamente Contabilidade de Gestão, 

Contabilidade Financeira, Direito, Ética e Deontologia, Fiscalidade, Gestão, Informática e 

outras. 
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Como se pode observar no Gráfico 10, existe um comportamento muito semelhante em 

todas as UC, sendo que o maior número de observações se situa na opção 4 “Concordo”. 

Podemos referir que as UC que predominam (opções 4 e 5) são das áreas de Contabilidade 

Financeira (98%), Fiscalidade (98%) e Informática (84%). Já a UC onde se registou maior 

discordância por parte dos estudantes foi a de Ética e Deontologia, sendo que apenas 54% 

dos estudantes considera que consolidou conhecimentos nesta área. 

 

Ainda em relação às UC, questionamos se, no final do semestre, depois de frequentar a 

SE, os estudantes tinham a mesma perceção sobre a sua preparação naquelas áreas de 

estudo (Gráfico 11).  Verificamos que a moda se situa, na generalidade das áreas, na opção 

2 “Discordo”, ou seja, os estudantes consideram que estavam minimamente preparados 

naquelas áreas para frequentar a SE. Contudo, na área de Fiscalidade, 47% dos 

estudantes assumiram que não estariam adequadamente preparados para o 

funcionamento da SE naquela área, sendo esta uma das áreas com UC que, tal como já 

aferimos anteriormente, os estudantes mais deixam em atraso (cf. Gráfico 7). 

0%

20%

40%

60%

80%

C. Gestão
C.

Financeira
Direito

Ética e
Deontologia

Fiscalidade Gestão Informática Outras

1 4% 0% 1% 5% 0% 0% 0% 1%

2 16% 1% 8% 14% 1% 3% 3% 0%

3 13% 1% 18% 25% 0% 9% 10% 36%

4 53% 43% 51% 35% 53% 58% 53% 35%

5 14% 55% 21% 19% 45% 29% 31% 14%

1 2 3 4 5

Gráfico 10 - Consolidação de conhecimentos adquiridos na Licenciatura 
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De modo a explorar estas duas questões, relativas aos conhecimentos adquiridos nas 

áreas de estudo da licenciatura, acrescentamos uma questão aberta onde os estudantes 

puderam indicar temáticas que abordaram nas outras UC da licenciatura e que, em sua 

opinião, que não foram, ou não foram suficientemente, aplicadas na SE.  

Relativamente a esta questão aberta, 66% dos estudantes não responderam, 2% não sabe 

indicar mais nenhuma temática e 5% afirmam que não existe qualquer outra temática que 

devesse ser abordada, restando 27% dos estudantes que especificaram alguma (s) 

temática (s). 

Na Tabela 5 estão descritas as temáticas sugeridas pelos estudantes, de entre as quais se 

destacam as relativas à área de Contabilidade de Gestão e a Métodos Quantitativos e 

Estatística, as quais foram indicadas por 8 dos 21 estudantes que responderam à questão. 

De salientar que Contabilidade de Gestão é uma das quatro áreas sobre as quais incide o 

Exame de Acesso à OCC. 

 

 

C. Gestão
C.

Financeira
Direito

Ética e
Deontologia

Fiscalidade Gestão Informática Outras

1 5% 12% 4% 14% 6% 5% 10% 5%

2 49% 49% 49% 48% 32% 49% 52% 31%

3 17% 13% 17% 19% 14% 16% 17% 35%

4 16% 17% 21% 8% 34% 16% 9% 4%

5 9% 5% 5% 5% 13% 10% 6% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3 4 5

Gráfico 11- Preparação dos estudantes por áreas de estudo 
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Tabela 5 - Questão aberta 2 sobre o funcionamento da SE 

 

Na Tabela 6 apresentamos a opinião dos estudantes relativamente ao funcionamento da 

SE no final do semestre. Da sua análise, realça-se que a maioria dos estudantes afirma 

que a SE proporciona a capacidade de trabalhar em pressão (96%), com uma moda que 

se situa no grau 5 “Concordo fortemente”.  

Quanto à SE proporcionar ao estudante uma vivência ética no negócio e na profissão e 

uma visão global da atividade profissional de um contabilista, a perceção dos estudantes 

 “Quais as temáticas que abordou nas outras UC da licenciatura que não foram, ou foram insuficientemente, aplicadas na 

SE?” 

Contabilidade de Gestão 

“Contabilidade de Gestão” 

“Contabilidade de Gestão de uma forma geral” 

“Contabilidade de gestão, uma vez que a nossa empresa era comercial” 

“Contabilidade de Gestão” 

“Controlo de gestão de custos/ fazer bases de dados” 

“Gestão” 

“A temática de Contabilidade de Gestão também não é muito aplicada” 

“Contabilidade de Gestão foi pouco abordada durante a SE 

Métodos Quantitativos e Estatística 

“Estatística e métodos quantitativos foram pouco abordados na SE” 

“Métodos Quantitativos” 

“Não foram aplicadas as temáticas de Métodos Quantitativos” 

“Tivemos Estatística e Métodos Quantitativos, que a meu ver não interessam muito numa futura profissão de contabilista” 

“Introdução aos Métodos Quantitativos e Métodos Quantitativos” 

“Introdução aos Métodos Quantitativos e Métodos Quantitativos” 

“Métodos Quantitativos” 

“Todas as que não seja, Informática, Contabilidade Financeira, Fiscalidade e Gestão” 

Ética e Deontologia 

“Ética e Deontologia” 

“Ética e Deontologia” 

“Todas as que não seja, Informática, Contabilidade Financeira, Fiscalidade e Gestão” 

Fiscalidade 

“Complementos de Fiscalidade deveria ser abordada em 2 semestres, pois a matéria foi excessiva para 1 semestre, não 

consegui consolidar bem os conhecimentos e penso que isso me prejudicou na SE” 

Contabilidade financeira, setoriais e sociedades 

“Análise das Demostrações Financeiras” 

“Contabilidade das Sociedades” 

“Contabilidades setoriais” 

“Preenchimento da declaração final de ano (fecho) ” 

“Setoriais” 

Informática  

“Os conhecimentos adquiridos em Informática quanto ao Access” 

Direito 

“Aplicação dos códigos (comercial) à realidade” 

“Crimes Fiscais e Matéria Coletável, Direito Fiscal” 

“Todas as que não seja, Informática, Contabilidade Financeira, Fiscalidade e Gestão” 
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é bastante semelhante, já que uma parte muito relevante da nossa amostra concorda com 

aquelas afirmações (80% e 87%, respetivamente). Importa, ainda, sublinhar que apenas 

uma minoria de estudantes (6% e 4%, respetivamente) não concorda com aquelas 

afirmações. Não podemos deixar de referir que estas duas respostas são fulcrais para 

responder ao objetivo central do nosso estudo. 

Quando questionados sobre se se sentiam preparados para o exercício da profissão de 

Contabilista, verificamos que apesar de mais de metade dos estudantes (57%) se sentirem 

preparados, 24% não concorda nem discorda e 19% assume que, mesmo tendo 

frequentado SE, não se sente preparado para o exercício da profissão.    

Tabela 6 - Funcionamento da SE no final do semestre 

5.1.2.2 Metodologia de ensino utilizada na SE 

Nesta secção apresentamos e analisamos os dados obtidos relativamente à opinião dos 

estudantes sobre a metodologia de ensino utilizada na SE, de modo a identificarmos os 

pontos fortes e insuficiências presentes nesta metodologia.  

Na Tabela 7 apresentamos as respostas obtidas às questões que permitem relacionar a 

sociabilização na metodologia, ou seja, a aplicação da metodologia e consequente 

relacionamento entre estudantes, entre docentes/coordenação/monitores e a sua 

aplicação a outras UC. 

Das perceções manifestadas pelos estudantes, notamos um cariz particularmente positivo 

(cerca de 74%) no que se refere à compreensão da metodologia explicada pela 

coordenação, no início do semestre.  

Grau de 

Concordância 

11. A SE proporciona ao 

estudante a capacidade de 

trabalhar sob pressão. 

12. A frequência da SE 

permite ao estudante uma 

vivência ética no negócio e 

na profissão. 

13. A frequência da SE 

proporciona ao estudante 

uma visão prática e global 

da atividade profissional de 

um Contabilista. 

14. No final da frequência 

da SE, sinto-me preparado 

para o exercício da 

profissão de Contabilista.  

1 0 0% 1 1% 0 0% 2 3% 

2 0 0% 4 5% 3 4% 12 16% 

3 3 4% 10 13% 7 9% 19 25% 

4 24 31% 37 48% 45 58% 40 52% 

5 50 65% 25 32% 22 29% 4 5% 

Total Geral 77 100% 77 100% 77 100% 77 100% 

Média 4,61 4,05 4,12 3,42 

Mediana 5,00 4,00 4,00 4,00 

Moda  5 4 4 4 

Desvio Padrão 0,566 0,887 0,725 0,908 
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Relativamente às questões relacionadas com o desempenho dos docentes e dos 

monitores, verifica-se que, apesar de mais de 50% dos estudantes reconhecer que o 

desempenho de ambos é adequado, o valor médio é superior no desempenho dos 

monitores (4,03) comparativamente com o dos docentes (3,66).  

No que respeita ao número de elementos por grupo, o valor médio é o mais baixo neste 

conjunto de questões (3,57). Embora a maioria das respostas a esta questão se situar nos 

graus de concordância (62%), é de sublinhar que quase um quarto dos estudantes (23%) 

considera que dois elementos por grupo não foram suficientes para realizar o trabalho a 

desenvolver. Esta elevada dispersão de valores entre os cinco graus, confirma-se com o 

valor mais elevado do desvio padrão (1,152). 

Muito similar aos valores desta questão, estão as respostas à questão 21, na qual se pediu 

a opinião dos estudantes sobre se a metodologia usada na SE deveria ser aplicada em 

outras UC da Licenciatura. Da análise das respostas, podemos concluir que mais de 

metade dos estudantes (61%) concorda com sim, que a metodologia poderia ser estendida 

a outras UC. 

 

Tabela 7 - A sociabilização e a metodologia de ensino utilizada na SE 

 

Para melhor compreender o alcance das respostas concordantes na questão 21, os 

estudantes puderam identificar, através de uma questão aberta, quais as outras UC em 

que sugerem a utilização daquela metodologia. Nesta questão aberta, apuramos que 29% 

dos estudantes não respondeu, 16% afirmou que não deveria ser utilizada esta 

metodologia em mais nenhuma UC, pelo que foram os restantes 55% a sugerirem as UC 

descritas no Gráfico 12. Das UC sugeridas (num total de 42 respostas), destacam-se as 

Grau de 
Concordância 

15. No início do 
atual semestre, 
compreendi a 

metodologia de 
ensino que foi 
explicada pela 
Coordenação. 

19. Dois elementos 
por grupo foram 
suficientes para 

realizar o trabalho a 
desenvolver.  

21. A metodologia 
usada deveria ser 
aplicada em outras 
UC da Licenciatura.  

23. A função 
desempenhada 

pelos docentes em 
sala foi adequada à 

metodologia de 
ensino da SE. 

 
24. A função 

desempenhada 
pelos monitores em 
sala foi adequada à 

metodologia de 
ensino da SE 

1 3 4% 3 4% 3 4% 2 3% 0 0% 

2 7 9% 15 19% 9 12% 9 12% 3 4% 

3 10 13% 11 14% 18 23% 16 21% 11 14% 

4 47 61% 31 40% 28 36% 36 47% 44 57% 

5 10 13% 17 22% 19 25% 14 18% 19 25% 

Total Geral 77 100% 77 100% 77 100% 77 100% 77 100% 

Média 3,70 3,57 3,66 3,66 4,03 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Moda  4 4 4 4 4 

Desvio Padrão 0,947 1,152 1,096 0,995 0,743 
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das áreas de Contabilidade Financeira (19) e de Fiscalidade (17), seguindo-se as da área 

de Contabilidade Gestão. É importante referir que as áreas mais sugeridas são, com o 

mesmo grau de importância, as três sobre as quais mais questões incidem no Exame de 

Acesso à OCC. 

A Tabela 8 contém a sistematização das respostas às questões que permitem descrever 

as principais características associadas à metodologia utilizada na SE. Neste conjunto, 

destaca-se, desde logo, a questão 17 dado que a generalidade dos estudantes (91%) 

afirma que a metodologia contribui para uma efetiva aplicação da teoria à prática. 

Relativamente à questão 16, na qual se questionou o estudante sobre se a metodologia 

permite consolidar e integrar conhecimentos apreendidos nas outras UC da licenciatura, 

verificamos que a maior parte dos estudantes (62%) concorda com a afirmação, 

apresentando um valor médio de 3,95. 

Verifica-se, ainda, que 76% dos estudantes consideram que na SE existe um elevado risco 

de estes se preocuparem mais com o cumprimento atempado das operações do que com 

a sua compreensão, com um valor médio elevado de 4,08. 

Já a apresentar a uma elevada dispersão de valores (desvio padrão de 1,001), estão as 

respostas dos estudantes sobre se a SE contribui para uma redução da dependência do 

estudante face ao docente, não obstante a maior parte dos estudantes (77%) concordar 

com aquela perceção.  

1
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Gráfico 12- Questão aberta 1 sobre a metodologia de ensino utilizada na SE 
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Menor percentagem de concordância (56%) acolheu a perceção de que a metodologia 

contribui para a motivação contínua dos estudantes para a SE.  

 

Tabela 8 - Características associadas à metodologia de ensino utilizada na SE 

 

No final desta parte do questionário, os estudantes foram inquiridos, através de uma 

questão aberta, sobre que contributos poderiam sugerir para a melhoria da metodologia 

usada na SE, estando as respostas obtidas sistematizadas na Tabela 9.  

Relativamente a esta questão aberta, verificamos que 35% não indicou qualquer sugestão 

para a melhoria da metodologia presente na SE, 5% assumiu que não tinha sugestões, 

mas uma parte significativa (60%) indicou situações a modificar em relação à metodologia 

de ensino usada na SE. 

Analisando as respostas, verificamos que as relacionadas com o fator tempo (com 26 de 

46 respostas) são as mais sugeridas, seguindo-se as relativas ao desempenho da 

coordenação (com 12 de 46 respostas). No que respeita ao fator tempo, os estudantes 

consideram que não existe tempo suficiente para a realização das tarefas, sugerindo vários 

que a UC deveria funcionar em dois semestres, e não apenas em um como acontece 

atualmente. Já em relação ao fator desempenho da coordenação, os estudantes entendem 

que os professores devem estar mais presentes em sala de aula e darem maior apoio aos 

estudantes nas respetivas tarefas.  

 

Grau de 
Concordância 

16. A metodologia 
permitiu a 

consolidação e 
integração dos 
conhecimentos 

apreendidos nas 
restantes UC da 

Licenciatura.  

17. A metodologia 
contribui para 
uma efetiva 
aplicação da 

teoria à realidade 
prática 

18. A metodologia 
proporciona um 
elevado número 
de situações que 
permitem avaliar 

o meu 
comportamento 

ético. 

20. A metodologia 
contribui para a 

motivação 
contínua dos 

estudantes para a 
SE.   

 
 

22. A 
metodologia 

reduziu a 
dependência do 

estudante face ao 
docente. 

 
25. A execução de 

atividades 
propostas leva o 

estudante a 
preocupar-se mais 

com o seu 
cumprimento 

atempado do que 
com a sua 

compreensão. 

1 0 0% 0 0% 1 1% 2 3% 1 1% 0 0% 

2 2 3% 2 3% 13 17% 12 16% 11 14% 7 9% 

3 13 17% 5 6% 22 29% 20 26% 6 8% 11 14% 

4 49 64% 56 73% 30 39% 34 44% 40 52% 28 36% 

5 13 17% 14 18% 11 14% 9 12% 19 25% 31 40% 

Total Geral 77 100% 77 100% 77 100% 77 100% 77 100% 77 100% 

Média 3,95 4,06 3,48 3,47 3,84 4,08 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Moda  4 4 4 4 4 5 

Desvio Padrão 0,667 0,592 0,982 0,981 1,001 0,957 
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Tabela 9 - Questão aberta 2 sobre a metodologia de ensino usada na SE 

 

 

 

 “Que contributos sugere para a melhoria da metodologia usada na SE?” 

Fator tempo 

“Maior período tempo na execução de tarefas, deveria ser superior a 6 meses” 

“Na minha opinião a SE deveria ser efetuada em 2 semestres” 

“Prazos maiores” 

“Alargar a disciplina para 1 ano em vez de 1 semestre” 

“Ser 1 ano” 

“Disponibilidade de mais tempo para os relatórios, os prazos de entrega são muito curtos” 

“O tempo passar mais devagar” 

“Na minha opinião a SE deveria ser efetuada em 2 semestres, para que seja possível praticar diferentes situações” 

“O tempo passar mais devagar” 

“Em vez de ser só um semestre, ser um ano inteiro” 

“Esta cadeira deveria ocupar 2 semestres” 

“Mais tempo ou menos trabalho” 

“Deveria ser uma cadeira anual” 

”Deveria ser 1 ano de simulação” 

”Poderia ser aumentado para um ano inteiro” 

“Mais tempo para as tarefas” 

“Mais tempo para a realização das tarefas/ aumento do tempo dado entre os diferentes momentos da avaliação” 

“Deveria ser uma cadeira anual” 

”Os prazos de entrega dos relatórios serem mais alargados, para que haja tempo necessário para total verificação dos mesmos” 

”Deveria ser feito em 1 ano” 

“SE devia ser ministrada durante 1 ano inteiro e não 1 semestre” 

“Ser a única UC no semestre” 

“A SE deveria acontecer nos 2 semestres ou então não haver mais cadeiras nesse semestre” 

“Melhor distribuição do tempo das operações especiais” 

”A SE deveria ser aumentada para o ano letivo inteiro” 

“Esta  UC deveria ser em dois semestres, os alunos teriam mais operações e assim ficar mais preparados para o mundo empresarial” 

Fator desempenho da coordenação 

“Mais orientação para as tarefas e objetivos da cadeira” 

“Explicar melhor a SE” 

“Professores mais presentes em aula” 

“Professores mais presentes para nos ajudar” 

“No caso do EAD faz falta maior contacto ao aluno - professor. Há situações que nunca chegam a ficar 100% esclarecidas” 

“O preenchimento dos modelos deve ser melhor abordado, mais docentes e mais acompanhamento em sala, pois 2 professores por vezes 

é pouco” 

”Nas primeiras aulas os professores/ monitores darem mais apoio e explicarem sucintamente o que fazer e como fazer de modo a orientar 

o aluno” 

”Que os docentes possam transmitir um pouco mais dos seus conhecimentos” 

“Um pouco menos de pressão substituída por explicações para compreensão” 

“Maior explicação na elaboração de modelos” 

“Mais cooperação, o objetivo é ensinar não somos profissionais e às vezes agarram-se disso” 

“Mais acompanhamento por parte dos docentes” 

Outras sugestões 

“Deveria ser criada uma área de repositório/ mercado aberto para aumentar a transparência entre as empresas e dinamizar o mercado” 

“Autonomia” 

“Maior aproximação à realidade” 

“Fazer mais situações em que o aluno tenha de ser ético” 

“Não fazer a contabilidade apenas de uma área, mas sim de todas e permitir fusões” 

“Mais elementos por grupo ou um calendário mais flexível” 

 “Permitir o acesso a todos os conteúdos através de outros locais que não a sala de simulação” 

“Saber as percentagens de cada momento de avaliação, e respetivas notas” 
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5.1.2.3 Avaliação da UC de SE 

Nesta secção vamos analisar os resultados relativos à avaliação da UC de SE, de modo a 

aferir como percecionam os estudantes a influência do sistema de avaliação para o 

funcionamento da UC. 

Pela análise efetuada aos dados apresentados na Tabela 10, onde analisamos as questões 

relacionadas com o conteúdo e a qualidade da avaliação na SE, validou-se que os valores 

de resposta para as questões 26 e 27 se apresentam essencialmente no grau 4 

“Concordo”, representando cerca de 54% e 58%, respetivamente dos estudantes 

inquiridos, o que nos permite concluir, por um lado, que no início do semestre a maior parte 

dos estudantes compreendeu a metodologia de avaliação que lhes foi explicada pela 

coordenação e, por outro lado, que o modelo de avaliação é adequado à metodologia de 

ensino usada na SE.  

Já as respostas à questão 33 apresentam uma moda de 3, ou seja, concentram-se no grau 

3 “não concordo, nem discordo”, representando cerca de 35% dos estudantes inquiridos, 

o que não nos permite aferir se os momentos de avaliação deveriam, ou não, permitir uma 

maior diferenciação do resultado da aprendizagem de cada elemento do grupo. Veja-se 

que, nesta questão, o desvio padrão é de 1,018, ou seja, apresenta uma elevada dispersão 

de opiniões. 

Ainda nesta categoria, questionou-se os estudantes sobre se consideram que os 

resultados do seu progresso foram divulgados adequadamente. Verificamos que pouco 

mais de metade dos estudantes (52%) concordaram que sim, não obstante um quarto dos 

estudantes (25%) considerar que aquela divulgação não foi adequada e 22% não ter uma 

opinião formada quanto a esta problemática. Em suma, verifica-se também nesta questão 

a existência de uma elevada dispersão de opiniões (desvio padrão igual a 1,086). 
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Tabela 10 - Conteúdo e qualidade da avaliação na SE 

 
 

No que diz respeito às questões relacionadas com os momentos de avaliação na SE 

(Tabela 11), podemos verificar que os valores da média das respostas obtidas são 

superiores nas questões 28 e 31, 4 e 3,92, respetivamente. Pode-se, assim, aferir que os 

estudantes têm uma opinião positiva (79%) relativamente às auditorias, considerando que 

as mesmas contribuem para a consolidação dos seus conhecimentos, assim como em 

relação aos resultados dos relatórios (84%), entendendo que estes estão de acordo com o 

trabalho por si desenvolvido. 

Contrariamente às questões anteriores, as restantes três (29, 30 e 32) apresentam valores 

médios baixos, respetivamente 3,31, 2,66 e 3,08. Com efeito, menos de metade dos 

estudantes (45%) considera que as apresentações orais permitem diferenciar o 

desempenho individual de cada elemento do grupo nos resultados de avaliação na SE. Um 

menor número ainda de estudantes (30%) concorda que o resultado do teste individual 

reflete o desempenho de cada elemento do grupo ao longo da SE. Não se recolheu, 

também evidência de que os momentos de avaliação deveriam permitir uma maior 

diferenciação do resultado da aprendizagem de cada elemento do grupo, já que apenas 

45% dos estudantes concorda com esta situação.  

 

 

 

Grau de 

Concordância 

26. No início do atual 

semestre compreendi a 

metodologia de avaliação 

que foi explicada pela 

Coordenação. 

27. O modelo de 

avaliação usado é 

adequado à 

metodologia de ensino 

da SE. 

33. Os momentos de 

avaliação deveriam permitir 

uma maior diferenciação do 

resultado da aprendizagem 

de cada elemento do grupo. 

34. Ao longo do 

semestre, a forma como 

foram divulgados os 

resultados do progresso 

dos estudantes foi a 

adequada. 

1 2 3% 1 1% 4 5% 5 6% 

2 13 17% 3 4% 17 22% 15 19% 

3 8 10% 15 19% 27 35% 17 22% 

4 46 60% 49 64% 23 30% 33 43% 

5 8 10% 9 12% 6 8% 7 9% 

Total Geral 77 100% 77 100% 77 100% 76 99% 

Média 3,58 3,81 3,13 3,29 

Mediana 4,00 4,00 3,00 4,00 

Moda  4 4 3 4 

Desvio Padrão 0,978 0,744 1,018 1,086 
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Tabela 11 - Momentos de avaliação na SE 

Por consubstanciar uma componente muito importante na metodologia PBL usada na SE, 

e simultaneamente ser uma área sempre muito sensível os estudantes, consideramos 

pertinente colocar três questões abertas para recolha de sugestões. 

Numa primeira perguntou-se aos estudantes se acrescentariam algum momento de 

avaliação e, se sim, qual ou quais. Constatamos que 43% dos estudantes não respondeu 

e 49% assumiu que não acrescentaria mais nenhum momento de avaliação. Os restantes 

8% referiram, com 1 resposta cada, os elementos indicados na Tabela 12. 

Tabela 12 - Questão aberta 1 sobre a avaliação da UC de SE 

 

Na segunda questionou-se os estudantes se alterariam, ou retirariam, algum momento de 

avaliação e, se sim, qual ou quais. Do total dos estudantes, 31% não respondeu a esta 

questão, 37% não tinha opinião formada ou não alteraria, ou retiraria, qualquer momento 

de avaliação, pelo que apenas 32% dos estudantes sugeriu alterar ou retirar algum 

momento de avaliação. 

Das respostas apuradas (32%), os testes foram a sugestão com maior percentagem (68%) 

que os estudantes sugeriram retirar ou alterar como momentos avaliação, 8% sugeriu 

Grau de 
Concordância 

28. As auditorias 
efetuadas ao 

trabalho do grupo 
contribuíram para a 
consolidação dos 

conhecimentos dos 
estudantes. 

29. As 
apresentações orais 

permitem 
diferenciar o 
desempenho 

individual de cada 
elemento do grupo 
nos resultados de 
avaliação na SE. 

30. O resultado do 
teste individual 

reflete o 
desempenho de 

cada elemento do 
grupo ao longo da 

SE. 

31. Os resultados 
de avaliação obtidos 
nos relatórios estão 

de acordo com o 
trabalho 

desenvolvido ao 
longo da SE. 

 
32. Os momentos 

de avaliação 
deveriam permitir 

uma maior 
diferenciação do 

resultado da 
aprendizagem de 
cada elemento do 

grupo. 

1 1 1% 0 0% 16 21% 1 1% 5 6% 

2 6 8% 22 29% 21 27% 3 4% 23 30% 

3 9 12% 21 27% 17 22% 9 12% 13 17% 

4 37 48% 22 29% 19 25% 52 68% 31 40% 

5 24 31% 12 16% 4 5% 12 16% 4 5% 

Total Geral 77 100% 77 100% 77 100% 77 100% 76 99% 

Média 4,00 3,31 2,66 3,92 3,08 

Mediana 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 

Moda  4 2 2 4 4 

Desvio Padrão 0,932 1,055 1.210 0,739 1,093 

“Acrescentaria algum momento de avaliação?” 

“Mais 1 ou 2 testes de avaliação escrita” 

“Apenas 3 momentos, com tanta informação deveriam ser melhor repartidos” 

“Mais auditorias” 

“Mais operações especiais” 

“Daria mais importância ao dia a dia” 

“Talvez uma avaliação que tivesse mais ligada à parte fiscal” 
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alterar ou retirar alguma apresentação oral, 12% representam os relatórios, e os outros 

momentos de avaliação com 4% cada, sendo eles os pensamentos da semana, operações 

especiais, auditorias, como podemos observar no Gráfico 13. É de realçar que os testes 

individuais aplicados na SE têm um modelo e um tipo de questões muito próximos à 

modalidade usada no Exame de Acesso à OCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, na última questão aberta, na qual eram solicitadas sugestões de melhoria da 

avaliação usada na SE, 45% dos estudantes inquiridos não apresentaram sugestões, 30% 

assumiu não ter sugestões a referir, pelo que apenas 25% dos estudantes apontou 

sugestões de melhoria (19 respostas), que podem ser observadas na Tabela 13.  

Como sugestões de melhoria destacam-se, novamente, o desempenho dos docentes, ou 

seja, os estudantes entendem que deve existir um melhor acompanhamento aos 

estudantes, além de que não deve haver alteração do docente que acompanha o grupo ao 

longo da UC (10 em 19 respostas), tal como é prática atual. Também uma vez mais é 

sugerido pelos estudantes que a UC seja funcione durante um ano, e não em apenas um 

semestre (4 respostas em 19). Os estudantes referem como outras sugestões, entre 

outras, a existência de mais testes práticos, a inclusão na avaliação do desempenho do 

estudante em sala de aula, a inserção de uma nova UC e a existência de um melhor 

feedback na avaliação. 

 “Tem alguma outra sugestão no que respeita à avaliação da SE? Se sim, indique qual/quais.” 

8%
4%

4%

4%

12%

68%

Alteraria ou retiraria algum momento de avaliação? Se sim, indique qual/quais?

Apresentações Orais Auditorias Operações Especiais

Pensamento da semana Relatórios Testes

Gráfico 13- Questão aberta 2 sobre a avaliação da UC de SE 
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Tabela 13 - Questão aberta 3 sobre a avaliação da UC de SE 

 

 

5.1.2.4 Recursos disponíveis  

Nesta última parte vamos analisar os dados obtidos sobre os recursos disponíveis na SE 

e, assim, tentar aferir a opinião dos estudantes acerca da existência de alguma 

insuficiência, quer a nível de recursos humanos, quer a nível de recursos tecnológicos. 

No que respeita aos recursos humanos disponíveis (Tabela 14) verificamos que pouco 

mais de metade dos estudantes concorda (52%) que o número de docentes a acompanhar 

os estudantes em sala é adequado, sendo que 33% considera não ser adequado. Esta 

divergência de opiniões é corroborada pelo elevado desvio padrão das respostas, que se 

fixa em 1,197. Como temos verificado, uma das sugestões que tem sido sugerida pelos 

estudantes para melhorar o funcionamento da SE refere-se ao fator desempenho do 

docente, o que nos leva a concluir que se existisse mais docentes em sala, a opinião dos 

estudantes já seria diferente. 

O mesmo verificamos quando questionamos os estudantes sobre o facto de haver só um 

monitor disponível por sala, os estudantes não ficaram satisfeitos. Com efeito, apesar da 

moda ser 4, a verdade é que apenas 48% dos estudantes concorda que um monitor em 

sala é suficiente.  

Fator desempenho dos docentes 

“Explicar a avaliação que nos foi atribuída” 

“Mais apoio em sala, mais apoio em sala para preenchimento dos modelos, mais temas diversificados (outras áreas de negócio) 
” 

“Não deveria ser feita tanta pressão nos estudantes” 

“A avaliação deveria ser seguida sempre pelo mesmo docente, pois cada um tem uma opinião diferente de como efetuar a 
contabilidade, no final deparo-me com o problema de efetuar tudo de acordo com o que o primeiro docente sugeriu e o outro não 
concorda, pelo que poderemos ser penalizadas por isso, e não acho justo.” 

“Há muito trabalho na gestão do funcionamento da empresa, que não é tido em conta nas avaliações.” 

“Mais cooperação e acompanhamento por parte dos docentes” 

“A diferenciação na avaliação dos membros ser mais justa” 

“A não alteração de docentes no último relatório” 

“O acompanhamento dos alunos, pois nem todos os membros do grupo merecem sempre a mesma nota” 

“O professor que acompanha o grupo deveria estar mais presente em contexto de simulação. A nota do relatório deveria ser dada 
50% por um professor e 50% por outro. No momento da avaliação deveria haver pelo menos 3 professores.” 

Fator tempo 

“Simulação deveria ser o ano inteiro” 

“Cadeira anual” 

“Cadeira anual” 

“Mais tempo, ser 1 ano” 

Outras sugestões de avaliação  

“Mais testes práticos individuais” 

“Avaliação em contexto de sala. Apesar da subjetividade, muitas vezes o desempenho do aluno em sala não é verificado, nem 
tido em conta. Se o aluno for avaliado em contexto de sala talvez venha a esforçar-se mais e a empenhar-se, não sobrecarregando 
o colega. Poderão ser evitadas muitas situações” 

“Revisão das fichas da empresa para maior aproximação à realidade” 

“Unidade Curricular; complementos de SAGE; complementos de preparação de DR” 

“A avaliação deveria ser divulgada individualmente por cada avaliação e não agregada em 3 notas finais; é importante sabermos 
as notas que obtemos e aquilo que poderíamos melhorar” 
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Relativamente ao tempo disponibilizado para a SE, os resultados vêm confirmar também 

as sugestões já anteriormente dadas pelos estudantes, porquanto uma boa parte considera 

que um semestre não é suficiente (66%), dado a moda se centrar no valor 2 “Não concordo” 

e, consequentemente, a média ser baixa (2,27).  

Também na questão sobre se as horas de presença obrigatória na SE são suficientes para 

a realização das atividades exigidas, as percentagens de concordância são novamente 

baixas (34%). As respostas a esta questão vêm corroborar a sugestão dos estudantes ao 

longo do questionário de alterar a SE para um ano letivo. 

 

Tabela 14 - Recursos humanos disponíveis 

 

Outro ponto importante a analisar são os recursos tecnológicos disponíveis em sala, cujos 

dados estão presentes na Tabela 15. Sendo os computadores e o software dois meios 

fundamentais para a conclusão do trabalho efetuado em SE, questionamos os estudantes 

sobre se o número de computadores em sala dificultou a realização atempada das tarefas 

propostas e se um monitor em sala foi suficiente, assim como recolhemos opinião sobre se 

foi suficiente que o primeiro contacto com o software Sage tenha sido na SE e se, para os 

objetivos e tempo de decurso da SE, o período permitido para trabalhar com o software 

Sage foi suficiente.  

Relativamente aos computadores presentes em sala, apesar da moda ser 4, a verdade é 

que apenas 39% dos estudantes entende que o número de computadores disponíveis não 

terá dificultado a realização atempada das atividades. 

Grau de 
Concordância 

35. O número de 
docentes a acompanhar 
os estudantes em sala 

foi suficiente. 

36. Um monitor em 
sala foi suficiente 

para o 
acompanhamento 
operacional aos 

estudantes  

40. O número de horas de 
presença obrigatória na 
SE é suficiente para a 

realização das atividades 
exigidas. 

41. Um semestre é 
suficiente para a 
realização bem-

sucedida das atividades 
propostas na SE. 

1 8 10% 5 6% 14 18% 25 32% 

2 18 23% 21 27% 23 30% 26 34% 

3 11 14% 14 18% 14 18% 7 9% 

4 33 43% 30 39% 24 31% 18 23% 

5 7 9% 7 9% 2 3% 1 1% 

Total Geral 77 100% 77 100% 77 100% 77 100% 

Média 3,17 3,17 2,70 3,17 

Mediana 4,00 3,00 3,00 3,00 

Moda  4 4 4 4 

Desvio Padrão 1,197 1,129 1,171 1,129 



 

 
O funcionamento da Simulação Empresarial no ISCA-UA: perceção dos estudantes após a frequência da unidade curricular 
 

  

 

53 

 

Por fim, em relação ao software (questões 37 e 38), verificamos que existe uma elevada 

dispersão de valores (desvio padrão maior que 1), o que significa que não existe 

concordância entre os estudantes quanto ao facto do primeiro contacto com o Sage ser na 

SE e quanto ao tempo permitido na SE para trabalhar com o programa. Apesar do valor 

médio das respostas a ambas as questões ser o mesmo (3), para a questão 37 a moda 

situa-se na opção 4, e já na questão 38 a moda já se situa na opção 2, ou seja, ainda assim 

há mais estudantes a concordar que é suficiente que o primeiro contacto com o Sage seja 

na SE (43%) e menos que considere suficiente o período permitido para trabalhar com 

aquele programa (31%). 

No que respeita ao contacto entre empresas, questionamos os estudantes sobre se a 

comunicação apenas via correio eletrónico seria suficiente. A opinião é maioritariamente 

positiva, dado os valores se centrarem principalmente no grau 4 “Concordo”, com 59% de 

respostas favoráveis.  

Tabela 15 - Recursos tecnológicos disponíveis 

 

No Gráfico 14, podemos verificar a homogeneidade de respostas quanto à opinião dos 

estudantes acerca das diferentes unidades de apoio, tendo todas uma percentagem 

elevada de concordância (igual ou superior a 90%), onde o grau que se destaca é o 4 

“Concordo”. O que significa que a perceção dos estudantes é que todas as unidades de 

apoio são adequadas para a concretização das tarefas diárias dos estudantes.  

Grau de 
Concordância 

37. É suficiente que o 
primeiro contacto com o 
software Sage ocorra na 

SE. 

38. Para os objetivos 
e tempo de decurso 

da SE, o período 
permitido para 
trabalhar com o 

software Sage foi 
suficiente. 

39. O número de 
computadores 

disponíveis em cada 
sessão dificulta a 

realização atempada das 
atividades propostas. 

42. A comunicação via e-
mail foi suficiente para o 

contacto entre as 
empresas 

1 20 12 12 16% 8 10% 5 6% 

2 14 24 24 31% 22 29% 13 17% 

3 10 17 17 22% 18 23% 14 18% 

4 30 19 19 25% 24 31% 39 51% 

5 3 5 5 6% 5 6% 6 8% 

Total Geral 77 77 77 100% 77 100% 77 100% 

Média 2,77 2,75 2,95 3,36 

Mediana 3,00 3,00 3,00 4,00 

Moda  4 2 4 4 

Desvio Padrão 1,317 1,183 1,134 1,063 
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Acrescentamos uma questão aberta para perceber realmente se os estudantes 

despendiam muito tempo para a possível conclusão com sucesso desta UC, sendo que 

cada estudante tem desde logo 16 horas semanais afetas à SE no respetivo horário 

(Gráfico 15). Da análise dos resultados verificamos que uma pequena minoria (20%) se 

limita a utilizar apenas o momento do horário em sala de aula, e até menos, para 

desempenhar as suas tarefas. De realçar que 17% dos estudantes despende tanto ou mais 

tempo que um trabalhador (que, em regra, tem como obrigação trabalhar 40 horas 

semanais), 31% despendeu entre 31 e 40 horas e 30% entre 21 e 30 horas  Este facto 

pode ser uma das razões para os estudantes sugerirem que a SE deve funcionar durante 

um ano letivo inteiro e não só num semestre.  

 

 

Coordenação Balcão Empresarial SE Distribuição
SE

Aprovisionamento
Banco On-line

1 1% 0% 0% 0% 0%

2 0% 0% 0% 0% 0%

3 9% 8% 8% 9% 6%

4 68% 69% 70% 70% 68%

5 22% 23% 22% 21% 26%

0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3 4 5

3%

17%

30%

34%

17%

Menos de 10

Entre 11 e 20

Entre 21 e 30

Entre 31 e 40

Mais de 40

Número de horas despendidas em SE

Gráfico 14  - Unidades de apoio presentes na SE 

Gráfico 15- Questão aberta 1 sobre os recursos disponíveis na SE 
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Nesta parte foi acrescentada mais uma questão aberta, onde os estudantes pudessem 

fazer sugestões relativas aos recursos disponíveis. Verificou-se que 62% dos estudantes 

não respondeu, 9% afirmou que não tinha ou que não sabia indicar sugestões, tendo os 

restantes 29% indicando as sugestões apresentadas na Tabela 16. 

Novamente o fator tempo tem uma grande relevância nestas sugestões (8 em 22 

respostas). Neste ponto os estudantes revelam ser fundamental o acesso durante um 

maior período ao SAGE (software de contabilidade), e não só no período de aula, assim 

como defendem que o tempo afeto à sala de aula deveria ser mais alargado. Outra 

sugestão que se destaca refere-se aos recursos tecnológicos (7 em 22 respostas), sendo 

fundamental para os estudantes mais computadores e mais impressoras.  

Tabela 16 - Questão aberta 2 sobre os recursos disponíveis na SE 

No fim do questionário, consideramos fundamental acrescentar uma pergunta aberta onde 

os estudantes indicassem sugestões para melhoria do funcionamento geral da SE, ou seja, 

para acrescentarem alguma ideia sobre alguma problemática não questionada 

anteriormente. Verificamos que 69% não apresentou qualquer sugestão, 3% assumiu não 

ter mais sugestões a acrescentar e 29% apresentou as sugestões da Tabela 17 . 

Como se pode constatar, é novamente referido o fator tempo (9 em 26 respostas), ou seja, 

o pouco tempo que os estudantes têm para cumprir os prazos atempadamente, sugerindo 

que a SE funcione durante um ano em vez de um semestre. É novamente também realçado 

“Outras sugestões/recomendações quanto aos recursos disponíveis na SE” 

Fator tempo 
“A sala não deveria fechar das 18h às 19 h” 
“Mais horas para aceder aos recursos da SE” 
“Distribuição uniforme das tarefas a nível de tempo para concretização das mesmas” 
“Sala disponível em mais horários” 
“A sala estar disponível em mais horas” 

“Deveria ser possível trabalhar no Sage ao mesmo tempo pois permitiria rentabilizar o trabalho efetuado” 

“Disponibilização remota de acesso ao Sage” 

“Uso do Sage fora da SE” 

Recursos humanos  

“Maior apoio por parte dos docentes” 

“Mais professores e docentes em aula” 

“Mais docentes em sala, havia momentos em que não estava presente nenhum docente” 

“Mais professores em aula”  

Recursos tecnológicos 

“Falta mais impressoras” 

“Impressora mais rápida” 

“Impressora mais rápida e acesso à Sage contabilidade pelos 2 elementos” 

“Mais impressoras” 

“Mais uma impressora” 

“Mais computadores, porque na época de relatórios, a sala fica cheia e não há computadores suficientes para todos” 

“Mais limpeza em sala, mais fotocópias, mais impressoras” 

Outras sugestões 

“Deveria ser possível contactar por telefone, não por e-mail” 

“Deveria haver outros formatos de comunicação entre empresas” 

“Modelos atualizados” 
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pelos estudantes que deveria existir um maior acompanhamento e apoio dos docentes aos 

estudantes (12 em 26 respostas). Ou seja, nesta questão, a generalidade dos estudantes 

que responderam acabaram por reforçar sugestões já apresentadas em questões 

anteriores, não tendo havido a referência a outras sugestões relevantes ainda não 

mencionadas antes. 

Tabela 17 - Questão aberta final  

“Outras sugestões de melhoria relativamente ao funcionamento geral da SE” 

Fator tempo 
“Para que a SE funcionasse melhor, poderia alargar o prazo de entrega dos relatórios e também aumentar o número de horas 
em que a sala se encontra aberta” 

“Deveria ser lecionado durante 1 ano” 

“Aumento do tempo para preparação de Relatórios” 

“Prazos; avaliar muita informação num curto espaço de tempo” 

“Muitas tarefas a fazer em pouco tempo disponível e prazos curtos” 

“Somente ter mais tempo desta unidade curricular” 

“A SE deveria ser efetuada em mais meses, é muito exigente” 

“A SE é uma cadeira um bocado puxada e exige muito tempo. Na minha opinião deveria ser só essa cadeira no semestre e não 
ter mais outras cadeiras “ 

“Poder aceder aos recursos da SE fora do horário estipulado” 

Fator desempenho dos recursos humanos 

“Somente mais acompanhamento aos alunos” 

“Maior interação com os coordenadores” 

“Demasiada pressão acaba por prejudicar o trabalho desenvolvido” 

“Mais apoio aos alunos no preenchimento de novos documentos (documentos fiscais) e mais apoio nas primeiras aulas uma vez 
que os alunos se sentem "perdidos"” 

“Critérios de avaliação iguais para toda a gente” 

“Comentários dos docentes referentes aos relatórios com sugestão de resolução” 

“Acho que seria mais justo perguntar quem faz o quê” 

“Mais acompanhamento por parte dos docentes” 

“Houve alturas que era importante a presença do monitor e não estava, o que atrasava às vezes as nossas tarefas” 

“O objetivo é ajudar os alunos a melhorar, deveriam pensar mais vezes nisso” 

“Depois dos prazos terminarem, deveriam ser disponibilizadas resoluções ou hipóteses possíveis para a resolução das OE e 
outros casos especiais. Como já referi anteriormente, há dúvidas que persistem até ao final” 

“Explicar de um modo mais real durante as aulas como as coisas são feitas” 

Outras sugestões 

“Por vezes o contacto via e-mail torna-se complicado” 

“Alterar a metodologia de ensino, de forma a preparar os alunos para a realização dos relatórios, visto ser algo novo para eles” 

“Aplicar mais situações práticas durante as aulas; disponibilizar o contacto com o Sage logo no primeiro ano; permitir o acesso a 
instrumentos como balancetes, declarações fiscais (os softwares para a elaboração destes) e outros para não ser uma "surpresa" 
para os estudantes” 

Opinião positiva da SE 

“Acho que está muito bem, de uma maneira geral” 

“A SE é a melhor experiência que o aluno tem no curso de contabilidade. É muito interessante a junção das unidades curriculares 
numa só. Parabéns pelo projeto.” 
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Capítulo 6 – Análise e discussão dos resultados 
 

Neste capítulo analisam-se e discutem-se os resultados obtidos, estando o mesmo 

organizado de acordo com as questões de investigação. 

Questão: Quais as principais virtudes e debilidades no funcionamento da UC? 

Tendo em conta os resultados obtidos sobre a parte relativa ao funcionamento geral da 

SE, podemos retirar várias conclusões. Numa primeira análise, verificamos que existe uma 

mínima percentagem de estudantes que se sentiam completamente preparados para a 

frequência da SE, o que pode indicar uma insegurança inicial. 

Em termos da autoavaliação efetuada pelos estudantes aos seus conhecimentos 

relativamente às diversas áreas de estudo, os resultados revelam uma evolução positiva 

do estudante após a frequência da SE. De sublinhar, contudo, que a UC enunciada pelos 

estudantes como tendo sido insuficientemente aplicada na SE foi Contabilidade de Gestão, 

uma UC presente no Exame de Acesso à OCC, embora aquela opinião possa estar 

condicionada pelo ramo de atividade que foi atribuído ao grupo. 

Podemos ainda concluir que os estudantes concordam que a SE permite uma vivência 

ética no negócio e na profissão e, consequentemente, uma visão prática da profissão, não 

obstante não existir suficiente evidência que nos permita aferir que o estudante após a UC 

esteja totalmente preparado para o exercício da profissão. 

Assim, respondendo concretamente à questão de investigação, podemos enunciar como 

virtudes do funcionamento da SE: 

o Integra e consolida os conhecimentos apreendidos nas outras UC; 

o Vivência ética no negócio e na profissão; 

o Visão prática da profissão;  

o Trabalho em equipa. 

No entanto, também identificamos algumas debilidades:   

o Falta de diversidade no ramo de atividade; 

o Preparação do estudante para o exercício da profissão; 

o Insegurança inicial na SE.  
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As nossas conclusões quanto a esta questão vêm reforçar a evidência empírica prévia de 

que uma das estratégias desta UC é a consolidação da aprendizagem a longo prazo 

(Azevedo, 2012). 

A opinião de que o estudante não está totalmente preparado para o exercício da profissão 

depois da SE, também já havia sido evidenciada por Rocha et al. (2016). Aliás, este aspeto 

também foi destacado nos vários estudos sobre as competências, dado que os estudantes 

não conseguem conferir todas as competências necessárias para o exercício da profissão 

(Arantes, 2009; Soares, 2011; Agostinho,2017; Domingos, 2017), o que vai ao encontro ao 

nosso estudo. 

 

Questão: Quais os pontos fortes e as insuficiências presentes na metodologia de 

ensino? 

Na procura de incentivos para um melhor desempenho profissional, as IES têm-se 

empenhado em modificar os ambientes de aprendizagem utilizados, recorrendo a diversos 

tipos de metodologias de ensino. Assim, um dos atributos específicos da SE é a 

metodologia de ensino utilizadas, concretamente a metodologia PBL. “Esta UC vai mais 

além do que as metodologias usadas em casos estruturados de limitada amplitude, alarga 

o trabalho a desenvolver numa base de intensa interatividade e permite aos participantes 

um alto grau de liberdade de atuação” (ISCA-UA, 2019). 

Os resultados encontrados nesta investigação permitem-nos concluir que os estudantes 

que frequentaram a SE percecionam a existência de características especificas deste tipo 

de metodologia nesta UC. 

Não obstante a maior parte dos inquiridos referir que esta metodologia contribui para uma 

efetiva aplicação da teoria à realidade prática e, consequentemente, para melhor 

consolidar e integrar os conhecimentos apreendidos nas anteriores UC da licenciatura, 

nem todos os estudantes reconhecem que aquela metodologia deve ser aplicada em outras 

UC.  

Este estudo também revela que, para os estudantes, o tempo disponibilizado para as 

tarefas não é suficiente, o que nos leva a questionar sobre outra característica da 

metodologia usada na SE, a do trabalho sob pressão. Neste estudo verifica-se que, apesar 

de os estudantes entenderem que a SE proporciona a capacidade de trabalhar sob 
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pressão, os estudantes preocupam-se mais em alcançar a solução do que a percebê-la. 

Para os estudantes o impacto na realização das tarefas é enorme quando são levados a 

trabalhar sob pressão e num curto espaço de tempo, o que os leva a sugerir aumentar o 

período de frequência da SE para um ano. 

Ao longo do estudo foi diversas vezes questionado aos estudantes que sugestões dariam 

para melhorar o funcionamento da SE, e na parte da metodologia não foi exceção, 

sugerindo aos estudantes repetidas vezes que para estes é essencial a interação entre 

docente/monitor e o estudante e que este processo de acompanhamento ao estudante 

ainda deveria ser maior na SE. 

No que respeita ao trabalho em equipa, nenhum dos estudantes sugeriu no questionário 

que deveria ser um processo individualizado, o que confirma que os estudantes estão 

conscientes de que a capacidade de trabalhar em equipa é uma competência fundamental 

para o mundo empresarial.  

Assim, respondendo à segunda questão de investigação, podemos enunciar como pontos 

fortes do uso da metodologia PBL na SE: 

o Desenvolvimento da capacidade para resolver problemas práticos;  

o Estímulo da capacidade para trabalhar em equipa; 

o Autonomia e grau de liberdade de atuação;  

o Integração do estudante numa realidade próxima ao mundo profissional; 

o Consolidação e integração de conhecimentos apreendidos anteriormente;  

o Trabalhar sob pressão e num curto espaço de tempo 

No entanto, também identificamos algumas insuficiências presentes nesta metodologia: 

o Dificuldade de integração e insegurança inicial do estudante;  

o Preocupação do estudante com a solução e não tanto com a perceção da 

resolução do problema. 

Recorde-se que, ao longo da sua licenciatura, os inquiridos estiveram sempre envolvidos 

em modelos tradicionais de ensino, sendo na SE, e num curto espaço de tempo, o primeiro 

contacto que os estudantes têm com a metodologia PBL. Deste ponto de vista, o facto de 

o estudante enfrentar uma situação desconhecida nesta UC não nos parece ser, por si só, 

um fator positivo para a motivação e empenho dos estudantes perante a UC. 
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A problemática da autonomia foi uma das características mais enunciadas na revisão da 

literatura (Johnstone & Biggs, 1998;Freitas, 2011; Mendes et al., 2012) , ou seja, para estes 

e outros autores, a metodologia PBL elimina a dependência face ao professor, centrando 

a construção do conhecimento no próprio estudante, o que não vai ao encontro das 

conclusões do nosso estudo pois verificamos que o apoio dos docentes aos estudantes é 

fundamental para estes últimos. 

Por outro lado, apesar de uma das inquietações presentes nesta metodologia ser a 

capacidade de se integrar em grupo (Ribeiro, 2008), no nosso estudo não conseguimos 

retirar esta conclusão. 

Como o nome da própria metodologia sugere, um dos seus objetivos principais é a 

capacidade de resolução de problemas práticos no tempo definido (Prado, 2011; Freitas, 

2011). Porém, como se evidenciou anteriormente, no nosso estudo uma das insuficiências 

encontradas na SE é a preocupação em alcançar a solução e não necessariamente 

perceber como chegar à mesma, indo ao encontro das conclusões encontradas na revisão 

de literatura (Ribeiro, 2008; Freitas, 2011; Ribeiro & Escrivão Filho, 2011) . 

 

Questão: Como percecionam os estudantes a influência do sistema de avaliação no 

funcionamento da UC? 

A avaliação constitui um dos momentos mais importantes para os estudantes, pois é nestes 

momentos que estes demonstram os seus conhecimentos e onde se apercebem o quanto 

estão preparados, ou não, para a prática futura da profissão. 

Da análise que efetuámos aos resultados obtidos no nosso estudo concluímos que, em 

geral, os estudantes concordam com o sistema de avaliação proposto. No entanto, é de 

salientar que existe uma considerável percentagem de estudantes que discorda da 

realização dos testes escritos de escolha múltipla. Podemos, assim, concluir que os 

estudantes não conseguem compreender o objetivo deste tipo de avaliação, que consiste 

no essencial em os preparar para a futura realização do Exame de Acesso à OCC. 

Um dos pontos de discordância dos estudantes no que respeita ao sistema de avaliação 

da SE reside na falta de comunicação adequada dos resultados do seu progresso ao longo 

do semestre.  
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Em diversas perguntas fechadas questionámos os estudantes sobre a diferenciação da 

classificação dos elementos do grupo nos diversos momentos de avaliação. Este 

constrangimento foi apontado pelos estudantes essencialmente nas questões abertas, já 

que nas questões fechadas onde se interrogava sobre aquela diferenciação, obtiveram-se 

percentagens menores de discordância. Estas perceções de injustiça também foram 

referidas pelos estudantes relativamente aos docentes destacados para acompanhar cada 

grupo. 

Assim, respondendo à terceira questão de investigação, no geral a perceção dos 

estudantes sobre o sistema de avaliação é positiva, salientando a sua importância para o 

sucesso da sua aprendizagem. A existência de várias componentes no processo avaliativo, 

permite que esta metodologia de ensino seja condutora de autorregulação, desenvolvendo 

competência e preparando o estudante para a sua profissão. Parece, contudo, necessário 

sensibilizar os docentes que um maior feedback aos estudantes sobre o trabalho 

desenvolvido e sobre os erros cometidos contribui mais eficazmente para um processo de 

aprendizagem que deve ser construído de forma gradual e que produzirá, 

consequentemente, melhores resultados.  

Com efeito, segundo Tunstall e Gsipps (1996), o feedback é fundamental para o progresso 

das aprendizagens dos estudantes, contribuindo para que se tornem mais autónomos na 

avaliação e regulação dos seus desempenhos e possam encontrar formas de os melhorar, 

o que vai ao encontro da opinião dos estudantes da SE de que o feedback sobre a 

avaliação deveria ser maior. 

Refira-se, por último, que as perceções de injustiça e de equidade também são apontadas 

na revisão de literatura por Carvalho (2013) e Johnstone & Biggs (1998). 

 

Questão: Os estudantes percecionam limitações nos recursos disponíveis, tanto 

humanos como tecnológicos? 

De forma a melhorar o funcionamento da SE, os estudantes foram questionados sobre as 

condições de trabalho em que foram inseridos. 

Neste âmbito, a organização pró-ativa em que assenta toda a UC, exige a utilização de um 

software de uso corrente das empresas, neste caso o software Sage. Nas questões 

relativas a este software, a opinião dos estudantes é de que a sua aprendizagem pela 
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primeira vez não deveria ser na SE, ou seja, o primeiro contacto com o software deveria 

ocorrer em UC prévias à SE, dada a importância que este recurso tem no exercício futuro 

da profissão.  

Ainda no que respeita aos recursos materiais associados à SE, os estudantes consideram 

que a insuficiência do número de computadores e impressoras dificulta o trabalho realizado 

na SE.  

É de realçar, ainda neste ponto, que o fator tempo foi novamente referido pelos estudantes, 

sendo uma vez mais considerado insuficiente para a realização das atividades exigidas. É, 

pois, de sublinhar que, em diversas respostas a questões abertas do questionário, uma 

maioria muito considerável de estudantes sugeriu que esta UC funcionasse durante um 

ano letivo, e não apenas em um semestre como acontece atualmente.  

Por fim, e no que respeita aos recursos humanos, é outra vez evidenciada pelos estudantes 

a importância do papel do docente na SE e a insuficiência do seu acompanhamento no 

processo de aprendizagem dos estudantes, tal como já se havia também evidenciado na 

parte referente à metodologia usada na SE. 

 

Em face do exposto, e respondendo à quarta e, última questão de investigação, os 

estudantes percecionam algumas limitações nos recursos tecnológicos disponíveis na SE, 

mais concretamente quanto ao número de computadores e impressoras existentes na sala, 

e quanto ao facto de a utilização do software ocorrer pela primeira vez apenas na UC de 

SE, ao contrário do que seria desejável. Por outro lado, e no que respeita aos recursos 

humanos, a perceção dos estudantes é de que o tempo disponibilizado pelos docentes 

para esta UC deveria ser maior, permitindo um melhor acompanhamento e um maior 

feedback do trabalho realizado pelos estudantes. 

Refira-se, por fim, que Berto (2004), contrariamente à opinião dos estudantes sobre o 

alargamento do tempo de funcionamento da SE, considera que a SE deve ser utilizada 

para testar modelos e teorias de uma forma dinâmica e rápida, e assim permitir aos 

estudantes, a partir do tempo disponibilizado, que agrupem escolhas mais essenciais, mas 

principalmente que aprendam com as consequências dessas escolhas para a sua 

aprendizagem. 
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Capítulo 7 – Conclusões  
 

Existem diversas metodologias de ensino-aprendizagem aplicáveis em diferentes 

contextos consoante, entre outros fatores, o tipo de competências que se pretendem 

trabalhar com os estudantes.  

Parece hoje consensual que o ensino tradicional não é mais suficiente, havendo a 

necessidade de existir uma dialética entre a aprendizagem tradicional e a aprendizagem 

baseada em problemas. De facto, a metodologia PBL alarga o trabalho a desenvolver numa 

base de intensa interatividade e permite aos participantes um maior grau de liberdade de 

atuação, preparando-os mais eficazmente para a futura inserção dos estudantes no 

mercado de trabalho. 

Em 1998, o ISCA-UA foi pioneiro na implementação de metodologias PBL no ensino da 

contabilidade, através da UC de SE. Esta UC faz parte do último semestre da licenciatura 

em Contabilidade e tem como objetivo integrar os conhecimentos adquiridos nas restantes 

UC, em contexto de simulação da atividade empresarial, de modo a ultrapassar algumas 

lacunas do ensino tradicional de contabilidade e permitir uma melhor adaptação dos 

estudantes ao futuro exercício da profissão. De facto, a SE pretende aproximar os 

estudantes de um ambiente o mais próximo possível da realidade profissional, sendo para 

isso necessário cumprir com outros objetivos pedagógicos mais específicos. 

Atualmente a SE do ISCA-UA funciona em rede com um conjunto de outras IES 

portuguesas e uma IES moçambicana, mediante um conjunto de protocolos 

interinstitucionais. A frequência bem-sucedida desta UC dispensa os estudantes do estágio 

exigido pela OCC para a respetiva admissão como CC. 

Da análise efetuada à literatura, constatamos que são vários os estudos que incidiram 

sobre UC de SE nos cursos de contabilidade, procurando avaliar as competências dos 

estudantes ao longo daquele processo de ensino-aprendizagem. Contudo, verificamos 

também que a generalidade daqueles estudos se centra preferencialmente na identificação 

das competências adquiridas pelos estudantes, existindo um gap de estudos que avaliem 

o funcionamento da SE como um todo, se estão a ser exploradas todas as potencialidades 

educativas desta abordagem e afiram se aquela UC cumpre com os objetivos pedagógicos 

a que se propôs.  
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De modo a contribuir para o preenchimento daquela lacuna, realizamos um estudo que 

teve como principal objetivo analisar em que medida a SE do ISCA-UA cumpre com os 

objetivos pedagógicos que se propõe atingir, nomeadamente a consolidação e a integração 

dos conhecimentos obtidos nas restantes UC da licenciatura em Contabilidade e a 

obtenção de uma visão prática e uma vivência ética nos negócios e na profissão. Para o 

efeito, procurou-se responder às seguintes questões de investigação: Quais as principais 

virtudes e debilidades no funcionamento da UC?; Quais os pontos fortes e as insuficiências 

presentes na metodologia de ensino?; Como percecionam os estudantes a influência do 

sistema de avaliação no funcionamento da UC?; Os estudantes percecionam limitações 

nos recursos disponíveis, tanto humanos como tecnológicos? 

Para responder àquelas questões de investigação, realizamos um estudo empírico de 

natureza qualitativa. Os dados foram recolhidos através da aplicação de um questionário 

original, composto maioritariamente por questões fechadas, a todos os estudantes que 

frequentaram a SE no ISCA-UA no ano letivo de 2018/2019. Os dados foram tratados 

através de técnicas de estatística descritiva. 

Os resultados obtidos permitem confirmar que, no essencial, a UC cumpre com os seus 

objetivos pedagógicos, nomeadamente a integração dos conhecimentos obtidos nas 

restantes UC, além de permitir uma vivência ética no negócio e uma visão prática da 

profissão. Contudo, não existe suficiente evidência que nos permita aferir que o estudante 

após a UC esteja totalmente preparado para o exercício da profissão. Foram, ainda, 

identificadas como principais virtudes do funcionamento da SE o trabalho em equipa, e 

como debilidades a pouca diversidade do ramo de atividade das empresas e a insegurança 

inicial, e o pouco apoio, dos estudantes quando ingressam na SE.  

Quanto à perceção acerca da metodologia de ensino usada na SE, concluímos que os 

estudantes consideram que os pontos fortes desta metodologia são o desenvolvimento da 

capacidade para resolver problemas práticos, sob pressão e num curto espaço de tempo, 

assim como para trabalhar em equipa; a integração do estudante numa realidade próxima 

ao mundo profissional; e a consolidação e integração de conhecimentos apreendidos 

anteriormente. Além da já referida dificuldade de integração e insegurança inicial do 

estudante, outra das principais insuficiências apontadas foi a preocupação do estudante 

com a solução e não tanto com a perceção da resolução do problema. 

A opinião dos estudantes relativamente ao sistema de avaliação usado na SE é positiva, 

salientando a sua importância para o sucesso da sua aprendizagem. Parece, contudo, 
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necessário sensibilizar os docentes para o facto de que um maior feedback aos estudantes, 

sobre o trabalho desenvolvido e sobre os erros cometidos, contribui mais eficazmente para 

o processo de aprendizagem, o qual deve ser construído de forma gradual. 

 

Concluímos, ainda, que os estudantes percecionam algumas limitações nos recursos 

tecnológicos disponíveis na SE, mais concretamente quanto ao número de computadores 

e impressoras existentes na sala, e quanto ao facto da utilização do software ocorrer pela 

primeira vez na UC de SE, ao contrário do que seria desejável. Por outro lado, e no que 

respeita aos recursos humanos, a perceção dos estudantes é de que deveria existir um 

maior acompanhamento, em sala, do trabalho dos estudantes pelos docentes. 

O presente estudo apresenta importantes contributos para a teoria e para a prática. Por um 

lado, contribui para o enriquecimento da literatura específica sobre a temática, mais 

concretamente para o preenchimento do gap de estudos que avaliam o funcionamento da 

SE como um todo. Por outro lado, o estudo permite que os diferentes intervenientes na SE, 

designadamente a sua coordenação e demais docentes, melhor compreendam os pontos 

fortes e fracos, benefícios e debilidades associados ao funcionamento da SE, contribuindo 

para eventuais ajustamentos futuros da UC e, deste modo, explorar ainda mais as suas 

potencialidades no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Como qualquer trabalho de investigação, também este apresenta algumas limitações. A 

primeira decorre do próprio instrumento de recolha de dados utilizado, o questionário, já 

que existe sempre o risco de as questões não terem sido adequadamente interpretadas e, 

portanto, as respostas não traduzirem a efetiva perceção do estudante sobre a 

problemática em análise. Por outro lado, embora se tivesse conseguido estudar todo o 

universo dos estudantes que frequentaram a SE no ISCA-UA em 2018/2019, o facto do 

estudo apenas ter incidido sobre o funcionamento da SE numa IES não permite generalizar 

os resultados obtidos para, por exemplo, as demais IES que constituem o universo da rede 

de SE. Uma última limitação prende-se com o tratamento estatístico dos dados recolhidos, 

já que o mesmo se circunscreveu à estatística descritiva, não se tendo efetuado testes de 

hipóteses. 

 

Como recomendações de investigação futuras, sugerimos replicar este estudo, usando o 

questionário que construímos, em outras IES, designadamente nas que constituem a rede 

de SE, permitindo ampliar as conclusões acerca do funcionamento global da SE naquela 

rede. Sugere-se, ainda, a realização de testes de hipóteses aos dados recolhidos neste 

estudo, procurando aprofundar os resultados obtidos e identificar alguns fatores 
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explicativos para as respetivas conclusões. Por último, afigura-se pertinente a realização 

de estudos que permitam a comparação entre o modelo tradicional de estágio em empresa 

e o modelo virtual proposto pelas metodologias PBL, ou seja, que permitam analisar as 

diferenças existentes entre o projeto de SE e o estágio, na perspetiva dos docentes, dos 

estudantes e dos empregadores. 
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Apêndices 
 
Apêndice A – Questionário 
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Questionário 

No âmbito do Mestrado em Contabilidade e Auditoria do Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA), venho solicitar a sua colaboração para o 

preenchimento do seguinte questionário, que tem como objetivo analisar em que medida a 

Simulação Empresarial (SE) do ISCA-UA cumpre com os objetivos pedagógicos a que se propõe 

atingir: a consolidação e integração dos conhecimentos obtidos nas restantes unidades curriculares 

(UC) da Licenciatura e a obtenção de uma visão prática e vivência ética nos negócios e na profissão. 

Para o efeito, a partir da perceção dos respetivos estudantes, procura-se identificar as principais 

virtudes e debilidades no funcionamento da UC, pontos fortes e insuficiências na metodologia de 

ensino e de avaliação do trabalho realizado e eventuais limitações nos recursos disponíveis. 

É necessário que responda a todas as questões indicadas. Lembre-se sempre que garantimos, em 

absoluto, o anonimato e a confidencialidade das suas respostas. 

Descrição do Estudante 

 

1. Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

2. Idade  

20  

21 

22 

23 

24 

25 

Mais do que 25 

 

3. Regime de frequência 

Noturno 

Diurno 

Ensino à distância  

 

4. Indique as unidades curriculares que tem, neste momento, em atraso na Licenciatura. 

 

 

5. Indique o número da sua atual matrícula da Licenciatura. 

 

 

 

6. Possui experiência profissional em atividades relacionadas com a Contabilidade? Se sim, 

indique o número de anos dessa experiência.  

 

 

 

 

<
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Instruções 

Indique o seu grau de concordância com as seguintes frases, marcando X na resposta pretendida, 

considerando as seguintes opções: “Discordo totalmente”, “Discordo”,” Não concordo, nem 

discordo”, “Concordo” e “Concordo totalmente”. 

 

A. Funcionamento geral da SE 
Discordo 
totalmente 

Discordo 

Não 
concordo, 
nem 
discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

1. No início do atual semestre, compreendi os objetivos e o 
funcionamento da UC explicitados pela Coordenação da SE. 

     

2. No início do atual semestre, sentia-me preparado para a 
frequência da SE. 

     

3. A atribuição aleatória, por sorteio, do ramo da atividade 
empresarial condiciona positivamente a motivação do 
estudante. 

     

4. O ramo da atividade empresarial que me foi atribuído afetou 
negativamente o meu desempenho na SE. 

     

5. Ambos os elementos do grupo participaram ativamente no 
trabalho e repartiram entre si as funções e atividades da 
empresa. 

     

6. Na SE consolidei e integrei os conhecimentos adquiridos 
durante a Licenciatura nas seguintes áreas de estudo: 

     

6.1. Contabilidade Financeira      

6.2. Contabilidade de Gestão      

6.3. Direito       

6.4. Ética e Deontologia      

6.5. Informática      

6.6. Fiscalidade      

6.7. Outras      

7. Acrescentaria mais tarefas práticas, para além das que foram 
exigidas na SE. 

     

8. No geral, as atividades exigidas ao longo da SE foram 

suficientemente diversificadas. 
     

9. Os conhecimentos transmitidos nas restantes UC da 
Licenciatura são adequados à frequência da SE. 

     

10. No final deste semestre, considero que não estava 
suficientemente preparado para a frequência da SE nas 
seguintes áreas de estudo: 

     

10.1. Contabilidade Financeira       

10.2. Contabilidade de Gestão      

10.3. Direito       

10.4. Ética e Deontologia      

10.5. Informática      

10.6. Fiscalidade      

10.7. Outras      

11. A SE proporciona ao estudante a capacidade de trabalhar sob 
pressão. 

     

12. A frequência da UC proporciona ao estudante uma vivência 
ética no negócio e na profissão. 

     

13. A frequência da UC proporciona ao estudante uma visão 
prática e global da atividade profissional de um Contabilista. 

     

14. No final da frequência da UC, sinto-me preparado para o 
exercício da profissão de Contabilista. 

     

Perguntas Abertas (a sua opinião na resposta a estas perguntas é fundamental para a melhoria do funcionamento da UC, pelo 
que apelamos à sua colaboração): 
 
- Na sua opinião, quais as situações/operações/tarefas (contabilísticas, fiscais ou outras) que considera fundamentais no exercício 
da profissão de Contabilista e que não foram aplicadas/abordadas durante a SE? 
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- Quais as temáticas que abordou nas outras UC da Licenciatura que não foram, ou foram insuficientemente, aplicadas na SE? 
 
 
 

B. Metodologia de ensino utilizada na SE Discordo 
totalmente 

Discordo 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

15. No início do atual semestre compreendi a metodologia de 
ensino que foi explicada pela Coordenação. 

     

16. A metodologia de ensino permitiu a consolidação e integração 
dos conhecimentos apreendidos nas restantes UC da 
Licenciatura. 

     

17. A metodologia de ensino contribuiu para que os estudantes 
ficassem com uma visão prática da profissão. 

     

18. A metodologia de ensino permitiu a vivência ética no negócio e 
na profissão. 

     

19. Dois elementos por grupo foram suficientes para o trabalho a 
desenvolver. 

     

20. A metodologia de ensino contribuiu para a contínua motivação 
dos estudantes para a SE. 

     

21. A metodologia usada na SE deveria ser aplicada em outras UC 
da Licenciatura. 

     

22. A metodologia usada reduziu a dependência do estudante face 
ao docente na resolução de problemas práticos. 

     

23. A função desempenhada pelos docentes em sala foi adequada 
à metodologia de ensino da SE. 

     

24. A função desempenhada pelos monitores em sala foi adequada 
à metodologia de ensino da SE. 

     

25. A execução das atividades propostas leva o estudante a 
preocupar-se mais com o seu cumprimento atempado do que 
com a sua compreensão. 

     

Perguntas Abertas: 
 
- Na sua opinião, em que outras UC deveria ser aplicada esta metodologia de ensino? 
 
 
- Que contributos sugere para a melhoria da metodologia usada na UC? 
 
 
 

C. Avaliação da UC de SE Discordo 
totalmente 

Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

26. No início do atual semestre, compreendi a metodologia de 
avaliação que foi explicada pela Coordenação. 

     

27. O modelo de avaliação usado é adequado à metodologia de 
ensino da SE. 

     

28. As auditorias efetuadas ao trabalho do grupo contribuíram para 
a consolidação dos conhecimentos dos estudantes. 

     

29. As apresentações orais permitem diferenciar o desempenho 
individual de cada elemento do grupo nos resultados de 
avaliação na SE. 

     

30. O resultado do teste individual reflete o desempenho de cada 
elemento do grupo ao longo da SE. 

     

31. As Operações Especiais contribuíram para desenvolver o 
espírito critico do estudante. 

     

32. Os resultados de avaliação obtidos nos relatórios estão de 
acordo com o trabalho desenvolvido ao longo da SE. 

     

33. Os momentos de avaliação deveriam permitir uma maior 
diferenciação do resultado da aprendizagem de cada elemento 
do grupo. 
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34. Ao longo do semestre, a forma como foram divulgados os 
resultados do progresso dos estudantes foi a adequada. 

     

Perguntas Abertas: 
 
- Acrescentaria algum momento de avaliação? Se sim, indique qual/quais?  
 
 
 
- Alteraria ou retiraria algum momento de avaliação? Se sim, indique qual/quais?  
 
 
 
- Tem alguma outra sugestão no que respeita à avaliação da SE? Se sim, indique qual/quais.  
 
 
 

D. Recursos disponíveis 
Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 
totalmente 

35. O número de docentes a acompanhar os estudantes em sala 
foi suficiente. 

     

36. Um monitor em sala foi suficiente para o acompanhamento 
operacional aos estudantes. 

     

37. O primeiro contacto com o software Sage deveria ter sido em 
UC prévia à SE. 

     

38. Para os objetivos e tempo de decurso da SE, o período 
permitido para trabalhar com o software Sage foi suficiente. 

     

39. O número de computadores disponíveis em cada sessão 
dificulta a realização atempada das atividades propostas. 

     

40. O número de horas de presença obrigatória na SE é suficiente 
para a realização das atividades exigidas. 

     

41. Um semestre é suficiente para a realização bem-sucedida das 
atividades propostas na SE. 

     

42. A comunicação via e-mail foi suficiente para o contacto entre as 
empresas. 

     

43. As unidades de apoio são adequadas à concretização das 
respetivas tarefas diárias: 

     

43.1 Coordenação 
     

43.2 Balcão Empresarial 
     

43.3 SE Distribuição 
     

43.4 SE Aprovisionamento  
     

43.5 Banco On-line 
     

Perguntas Abertas: 
 
- Em média, quantos horas por semana despendeu para a SE? 
 
 
 
- Que outras sugestões/recomendações indicaria quanto aos recursos disponíveis na SE. 
 
 
 

Indique outras sugestões de melhoria relativamente ao funcionamento geral da SE. 
 
 
 
 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 


