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O PROFESSOR CONTÁBIL E O CONHECIMENTO DOS TPOS DE MEMÓRIAS: 
NECESSIDADES PARA A CRIATIVIDADE NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM.                
 
           A convicção, a consciência e segurança que temos da importância e da 
dimensão da qualidade do Ensino na Ciência Contábil como um fim a ser alcançado, 
definem e determinam a adoção de formas didáticas que venham a facilitar o 
engajamento do Professor Contábil com o Processo Ensino-Aprendizagem no 
atingimento do ápice para a participação do aluno na absorção da assimilação,  
retenção e desencadear do conhecimento .Como consequência a adoção do tema 
no estudo dos tipos e formas de memórias existentes no professor e alunos. A 
pesquisa tem por objetivo o da preocupação com a formação continuada atualizada 
do Docente no processo de ensinar-aprender, a qual garante excelentes práticas e 
meios de ensino das novidades, na busca de conhecimentos outros, além de sua 
área técnica, que recebe e vive dos avanços de mudanças no mundo da Educação, 
que venham facilitar na aplicação de novos métodos, formas e meios no alcance da 
excelência e qualidade, sempre voltada a melhor compreensão, condições de 
atitudes favoráveis e facilitadoras ao aluno para o seu aprender e crescimento. A 
metodologia adotada na pesquisa é a descritiva, através de revisões bibliográficas, 
estruturada e alicerçada no contexto do descrever com significado de identificar, 
relatar, comparar, com objetivo de extrair o máximo de informações sobre o tema 
proposto. Tem por caracterização a visão qualitativa. Quanto a análise da pesquisa 
através de dados levantados e aplicados, realizada através de estudos 
aprofundados do assunto sobre diversas linhas de visões de experts da área. Como 
contribuição o relato de experiência do processo aprendizagem aplicado em sala de 
aula nos últimos 6(seis) semestres nas turmas da UFRGS no curso de Ciências 
Contábeis, voltado ao conhecimento de formas e meios dos tipos de memórias. 
Alcançando excelentes resultados. 

               

      

 

             

 

 

 


