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RESUMO:  

A Educação a Distância (EaD) compreende uma modalidade de ensino em que os 

professores e os alunos não se encontram num mesmo espaço físico, constituindo-se de uma 

nova forma de construção de conhecimento por meio do uso da tecnologia (MORAN, 2002). 

Esta modalidade de estudo, especialmente com o uso da internet teve sua expansão acelerada, 

especialmente, devido à flexibilidade de tempo, comunicação dinâmica, ampliação do acesso, 

entre outros fatores (ABREU et.al, 2003). A utilização de ferramental tecnológico e atividades 

em EaD desenvolvem, de certa forma, a habilidade pela busca do conhecimento em função 

das mudanças ocorridas na profissão. Somado a este contexto, as práticas da Contabilidade, 

nos últimos tempos, têm passado por importantes mudanças, o que requer que os profissionais 

da área sejam estimulados à busca de seu aprimoramento e sua atualização, especialmente 

através da utilização de ferramentas tecnológicas, ou seja, a EaD. A busca pelo conhecimento 

e atualização profissional passa a ser uma exigência permanente do mercado de trabalho, 

especialmente o contábil. Observa-se que esta oferta se dá, especialmente na modalidade EaD, 

surgindo assim a necessidade de preparar o aluno não apenas na utilização das ferramentas, 

como também nesta metodologia de ensino, de forma que sua aprendizagem, enquanto 
profissional, também seja eficaz.  

Diante disso, surge a questão que motiva esta pesquisa: Quais são as formas e 

ferramentas da Educação a Distância em ambientes online utilizadas para ampliação de 

conhecimento dos profissionais da área contábil? Para respondê-la o objetivo geral da 

pesquisa é identificar quais são as  formas e ferramentas da Educação a Distância em 

ambientes online utilizadas para ampliação de conhecimento profissional. Em consonância 

com o objetivo geral, a pesquisa tem por objetivos específicos: Identificar cursos de educação 

continuada oferecidos na modalidade EaD por entidades regulamentadas pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e da área contábil Conselho Regional de Contabilidade do Rio 

Grande do Sul (CRCRS), Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Instituto Brasileiro de 

Auditores (IBRACON), Sindicado de empresas de serviços contábeis (SESCON), entre 

outros); Elaborar uma survey com profissionais graduados no curso de Ciências Contábeis, 

que estão cadastrados no CRCRS, para identificar quais são as formas que estão sendo 

utilizadas através da EaD para obtenção de conhecimento de atualização profissional;  

Identificar informações e elementos da aprendizagem com EaD para os profissionais inseridos 

no mercado de trabalho. 


