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Resumo 
 

O objetivo geral deste projeto é propor atividades entre os alunos de graduação da UNIFESP e os 

alunos de escolas públicas de ensino médio estabelecidas em Osasco. Apresentar os cursos 

oferecidos pelo Campus, conhecer a realidade e dificuldades da comunidade local, criar e propor 

iniciativas de cooperação que possam contribuir para o melhor desempenho dos alunos de escolas 

públicas que prestarão vestibular num futuro muito próximo estão entre os objetivos específicos 

desta proposta. Para atingir tais objetivos, será conduzida uma pesquisa de natureza exploratória. 

Os resultados obtidos poderão contribuir para maior conhecimento entre os acadêmicos, quanto à 

realidade social, econômica, política e cultural da comunidade que vive no entorno do campus. 

Para os alunos da rede pública, esta será uma oportunidade de conhecer um pouco da rotina de um 

curso de graduação, além das carreiras que os futuros profissionais escolheram. 

 

Palavras chave: Educação, Escolas públicas, Ensino Médio, Ensino Superior 

 

1. Natureza acadêmica 

A proposta é caracterizada pela integração de ações desenvolvidas no âmbito acadêmico, 

contribuindo para a formação técnica, cidadã e social do estudante, pela produção e difusão de 

novos conhecimentos e novas metodologias, configurando assim a natureza extensionista da 

proposta. 

A proposta prevê impactos na formação do estudante: técnico-científica, pessoal, social e cultural. 

A interdisciplinaridade é uma das suas características, tendo em vista a união de temas que 

abrangem todos os cursos da UNIFESP-Osasco: administração, ciências atuariais, ciências 

contábeis, economia e relações internacionais. 

O princípio da indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão constitui-se na 

base do projeto aqui proposto e é na execução deste que os conhecimentos adquiridos na 

universidade pelos estudantes – tanto em sala de aula quanto em pesquisas – democratizam o saber 

acadêmico e contribuem para a transformação da sociedade. Dessa forma, também a troca de 

experiências entre os alunos – de graduação e ensino médio, incorporando o conhecimento e os 

resultados das interações entre esses, norteará possíveis mudanças na execução das ações do projeto 

e propiciará o retorno do saber à universidade. Exemplos de retorno incluem: melhorias no ensino 

universitário, identificação de temas para monografias, dissertações e artigos científicos. 

 

2. Relação com a sociedade 

 

A proposta prevê impactos sociais, pela ação transformadora sobre problemas sociais e econômicos, 

transferência de conhecimento e a ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o acesso ao 

processo de formação e qualificação do aluno de graduação. 

Relação bilateral com os outros setores da sociedade, pela interação do conhecimento e experiência 

acumulados na academia como o saber popular e pela articulação com organizações de outros 

setores da sociedade, com vistas ao desenvolvimento de sistemas de parcerias interinstitucionais. 
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O desenvolvimento deste projeto no município de Osasco é pertinente e oportuno. Pertinente, 

porque uma característica da universidade é a criação e difusão da cultura, do saber, da ciência e da 

tecnologia o que só se torna possível através da articulação do ensino, pesquisa e da extensão. E 

oportuno, porque a estrutura curricular dos cursos de graduação ofertados pela UNIFESP-Osasco 

contemplam disciplinas que requerem conhecimentos das áreas de economia, política e negócios, 

além disso, o projeto tem como foco dois públicos alvos: os acadêmicos e os alunos de ensino 

médio de escolas públicas estabelecidas em Osasco. Dessa forma, o projeto contribuirá na 

formulação de propostas que poderão impulsionar o desenvolvimento regional, através da formação 

de acadêmica de qualidade. 

 

3. Fundamentação teórica 

 

É crescente a produção acadêmica sobre o ensino na área de negócios, em nível nacional e 

internacional. Dessa forma, nos últimos anos têm se destacado os estudos bibliométricos, que 

analisam a evolução desta produção. 

Na área de educação, encontra-se farta literatura sobre os desafios e possibilidades dos alunos de 

ensino médio e fundamental. Entretanto, numa busca rápida da literatura nacional e internacional 

sobre interações entre os alunos de graduação com o público que ainda não ingressou na faculdade, 

ou seja, o aluno de ensino médio, constata-se a literatura a respeito é escassa. 

Considera-se relevante que estudos sejam conduzidos sobre o perfil e expectativas do futuro 

acadêmico, especialmente quanto àqueles que vivem na comunidade local próxima à instituição, 

tendo em vista que mudanças sociais, culturais e econômicas têm grande potencial de transformar 

as vidas desses jovens. 

É crescente a produção acadêmica sobre o ensino na área de negócios, em especial, sobre a área de 

contabilidade, em nível nacional e internacional. Dessa forma, nos últimos anos têm se destacado os 

estudos bibliométricos, que analisam a evolução desta produção. 

Byrne e Willis (2005) examinaram a percepção de estudantes irlandeses antes de entrar na 

universidade. Estudantes de dezesseis colégios participaram do estudo, através do preenchimento de 

um questionário sobre carreiras, incluindo a percepção sobre contadores e contabilidade. Os 

resultados indicaram uma visão negativa que os estudantes têm da área. 

Borges et al. (2012) analisaram o estado da arte da temática ensino de contabilidade, conduzindo 

um levantamento da produção nacional publicada nos principais periódicos da área. Os resultados 

do estudo revelaram que os periódicos que receberam mais publicações sobre o tema estudado 

foram Contabilidade Vista & Revista e Universo Contábil. A maioria dos artigos apresentou 

enfoque empírico (84,68%), dentre estes, aproximadamente 54% utilizaram abordagem qualitativa, 

sendo que os instrumentos de coleta de dados mais frequentes foram questionários e pesquisa 

documental. 

Com foco na metodologia adotada na produção científica sobre Ensino e Pesquisa em Contabilidade 

(EPC), Machado et al. (2011) exploraram as estratégias investigativas e técnicas de coleta e de 

análise de dados empregadas nos 86 estudos veiculados em 10 edições do Congresso USP de 

Controladoria e Contabilidade, realizadas no período 2001-2010. Os resultados, de acordo com os 

autores, revelaram que quanto às estratégias de pesquisa, são predominantes os estudos do tipo 

levantamento, seguidos de textos revisionais da produção científica. Os resultados relativos às 

técnicas de coleta de dados sinalizaram que houve maior frequência de aplicação de questionários. 

Com relação às técnicas de análise de dados, ainda que 47 manuscritos (54,6%) tenham sido 

configurados como de cunho eminentemente quantitativo, predominaram análises sem apoio 

estatístico ou com base em estatística descritiva, o que é um traço marcante no contorno 

metodológico da pesquisa na área de EPC. 
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Com ênfase na evolução do campo de produção cientifica em ensino e pesquisa contábil no 

contexto brasileiro, Walter et al.(2009) analisaram os autores mais relevantes neste contexto, por 

meio de um estudo bibliométrico, os autores analisaram 139 artigos oriundos de anais e de 

periódicos, segregados em três períodos, de 2004 a 2008. Conforme os autores, o campo de 

produção científica em ensino e pesquisa em contabilidade apresentou sinais de evolução entre os 

períodos analisados, tanto no que tange ao número de publicações quanto à densidade de redes de 

cooperação. 

Em nível internacional, Apostolou et al. (2010; 2013) conduziram uma série de estudos cujo 

objetivo foi revisar a literatura sobre a área de ensino em contabilidade a cada triênio. A série de 

artigos consolidou 30 anos de revisão sobre o tema. Os estudos foram classificados em quatro 

categorias permanentes: currículo, avaliação da aprendizagem, tecnologia educacional, assuntos 

institucionais e graduandos. Observou-se que da mesma forma que nos estudos sobre o tema 

conduzido no Brasil, há continuidade da tendência de estudos sobre somente uma turma, um curso 

ou um período, como também estudos somente sobre o nível local. A necessidade de estudos que 

examinem impactos ou tratamentos ao longo do tempo foi enfatizada. Foram feitas diversas 

recomendações sobre o rigor metodológico e necessidade de maior embasamento teórico da 

produção, que não deve ser somente exploratória. Os autores recomendaram também que 

competências como comunicação, habilidades analíticas e pensamento crítico dos alunos sejam 

destacadas em estudos posteriores na área de ensino em contabilidade. 

Quanto à produção científica e preferências de doutores, Miranda et al. (2013) avaliaram o interesse 

dos doutores em Ciências Contábeis pela pesquisa sobre educação contábil e mapearam as 

principais publicações ocorridas no período de 2005 a 2009. Foi utilizada a pesquisa descritiva e as 

estratégias de coleta de dados utilizadas foram: levantamento de informações na Plataforma Lattes e 

pesquisa documental nas teses defendidas no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Controladoria e Contabilidade da FEA/USP. Foi constatado que a linha de pesquisa “Educação e 

Pesquisa Contábil” é a que tem o menor percentual de trabalhos defendidos, são 8% do total de 

teses, sendo apenas 4% dos trabalhos na área de “Educação Contábil” especificamente. Foram 87 

doutores (56% dos pesquisados) que informaram alguma linha de pesquisa. 

Os cursos da área de negócios têm grande potencial para formar profissionais que visam o mercado 

de trabalho, fator que pode ser levado em consideração por um expressivo número de discentes que 

optam por esses cursos, considerando o campo de trabalho que esta área do conhecimento pode 

proporcionar ao futuro profissional. 

Estudos sobre o perfil, percepções e expectativas dos graduandos têm sido conduzidos sob diversas 

perspectivas, questionando-se o seu nível de conhecimento sobre determinado assunto, expectativas 

quanto ao curso, a IES, o mercado de trabalho e escolhas num futuro próximo. 

A condução de um projeto de pesquisa que aproxime docentes e discentes das escolas públicas de 

Osasco poderá proporcionar-lhe a oportunidade ímpar de maior conhecimento sobre a realidade 

local. 

 

4. Objetivos 

 

O objetivo geral deste projeto é propor atividades entre os alunos de graduação da UNIFESP e os 

alunos de escolas públicas de ensino médio estabelecidas em Osasco. 

Os objetivos específicos são: 

 Analisar o perfil das escolas públicas de ensino médio estabelecidas em Osasco; 

 Identificar o perfil do aluno de ensino médio de escolas públicas estabelecidas em Osasco – 

quanto à futura carreira profissional; 
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 Analisar o nível de conhecimento dos alunos de ensino médio de escolas públicas quanto à 

carreira escolhida; e 

 Analisar as expectativas dos alunos de ensino médio de escolas públicas quanto à carreira 

escolhida.  

 

 

5. Metodologia 

Quanto aos procedimentos metodológicos, serão utilizados: a observação participante da reação dos 

alunos ao conhecer um pouco sobre as carreiras oferecidas pelos cursos da UNIFESP – Osasco e 

análise textual das percepções desses alunos. 

A metodologia será baseada num constante diálogo entre a coordenadora do projeto e os alunos 

bolsistas e voluntários envolvidos. Serão realizadas reuniões semanais na universidade, nas quais 

participarão os alunos bolsistas, voluntários e a coordenadora do projeto, com o objetivo de planejar 

as atividades que serão realizadas antes, durante e após as visitas em cada escola que fará parte das 

abordagens de campo, de modo que as questões discutidas sejam repassadas às partes interessadas. 

As atividades pedagógicas ocorrerão uma vez por semana na UNIFESP, nos períodos da manhã e 

da tarde. Essas atividades incluem a preparação prévia das abordagens que serão feitas nas escolas, 

análise dos resultados obtidos e eventuais alterações nas estratégias utilizadas até o momento. 

 

6. Inclusão Social 

 

O público-alvo do projeto são: 

 Alunos de graduação de todos os cursos da UNIFESP-Osasco: Administração, Ciências 

Atuariais, Ciências Contábeis, Economia e Relações Internacionais. 

 Docentes e demais funcionários da UNIFESP; 

 Alunos regularmente matriculados em toda a rede pública de ensino médio de Osasco; 

 Demais interessados da comunidade no entorno do campus. 

Ao longo do período de condução da proposta e considerando a visita a pelo menos uma escola por 

mês, estima-se um total 800 pessoas beneficiadas pela iniciativa. 

 

7. Cronograma de execução 

 

Para o desenvolvimento do projeto são estabelecidas seis etapas que nortearão o seu andamento e 

essas, distribuídas em meses de trabalho, relacionadas a seguir: 

 

1
a
 etapa: Levantamento bibliográfico sobre o tema do projeto. O embasamento teórico abrangerá 

essencialmente a relação entre as universidades e escolas públicas, como é destacada a relação 

colaborativa entre essas instituições. Na sequência, será feita uma revisão de trabalhos acadêmicos 

que tenham abordado o assunto. 

2
a
 etapa: Pesquisa documental. Nesta etapa, documentos oficiais sobre o desenvolvimento social e 

cultural das escolas públicas estabelecidas em Osasco serão analisados. 

3
a
 etapa: Visitas técnicas. Serão conduzidas visitas técnicas em escolas públicas estabelecidas em 

Osasco, inicialmente, junto à administração e posteriormente, inserções entre os estudantes. 
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4
a
 etapa: Apresentação dos cursos de graduação em escolas públicas estabelecidas em Osasco. 

Esta etapa será conduzida pelos alunos participantes do projeto, mediados pela coordenação. 

5
a
 etapa: Revisão do texto e elaboração do relatório parcial. Um levantamento dos resultados 

obtidos e análises preliminares serão conduzidas nesta fase. 

6
a
 etapa: revisão final e encerramento do trabalho. 

 

Etapa 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 

1a X X X        

2a  X X X       

3a X  X  X  X  X  

4a  X  X  X  X  X 

5a  X  X  X  X  X 

6a         X X 

 

8. Acompanhamento e Avaliação 

 

O acompanhamento da execução do projeto terá periodicidade mensal, tendo em vista que a 

comunidade local do Município de Osasco é atendida por dezenas de escolas públicas de ensino 

médio, será necessária uma vasta pesquisa sobre questões sociais e econômicas dessas instituições, 

para então dar-se seguimento às intervenções a que se propõe este projeto. 

 

9. Equipe executora 

 

A equipe será composta pela professora Laura Calixto, Doutora em Administração de Empresas – 

FGV, Mestre em Ciências Contábeis - UERJ e professora do curso de Ciências Contábeis da 

UNIFESP – Osasco. 

Quatro alunos bolsistas – selecionados entre os cursos oferecidos na UNIFESP-EPPEN: 

administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia ou relações internacionais. 

Alunos voluntários que tenham interesse pelo tema. 

 

10. Infraestrutura 

 

Para eventos sobre os resultados do projeto a serem apresentados da UNIFESP- Osasco, será 

utilizado o auditório, além da infraestrutura local: computador, equipamentos de som e projetor. 

Para a condução de reuniões, revisão de pontos importantes da programação e elaboração de 

relatórios; serão utilizados: salas de reunião, biblioteca e o laboratório de informática. 

 

11. Número de bolsas para estudantes de graduação 

 

Há a necessidade de quatro bolsas para alunos de graduação. 
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12. Atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas 

 

1º Aluno Bolsista 

 

Perfil: Aluno de graduação em administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e 

relações internacionais da UNIFESP-Osasco. 

 

Plano de trabalho do bolsista: Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; participar da 

pesquisa e seleção das escolas públicas de ensino médio que farão parte das inserções de campo; 

tomar providências para obtenção de autorizações para visitas às escolas públicas; participar da 

seleção dos temas a serem debatidos e apresentados aos alunos e professores da rede pública de 

ensino; tomar providências administrativas de apoio para a realização e condução das atividades e 

emissão de certificados; com o apoio da administração da EPPEN; divulgar os eventos na 

comunidade universitária; e exercer funções de apoio à coordenadoria do projeto. 

 

Quanto à metodologia adotada na condução do trabalho do bolsista, esta será exploratória, porque a 

participação do aluno será imprescindível em todas as fases do projeto: identificação, preparação 

para apresentação dos cursos da EPPEN em escolas públicas e análise das percepções dos futuros 

universitários. 

 

Justificativa para o plano em termos dos objetivos das bolsas: Considerando que o projeto 

abrange dados qualitativos e quantitativos de uma amostra intencional de escolas de ensino público 

estabelecidas em OSASCO; considerando que o aluno bolsista terá a oportunidade de conhecer um 

pouco mais sobre a organização de eventos, como também a administração de relações com o 

público externo à instituição, negociação de espaço e questões sociais, envolvendo a realidade 

socioeconômica da comunidade que vive no entorno da Instituição; considerando ainda a 

oportunidade de vivência com um público que pode ter diferentes visões sobre a carreira escolhida, 

além da experiência quando da contribuição e participação na organização de um texto acadêmico, 

assim, justifica-se a necessidade de um aluno bolsista para a condução do projeto. 

 

Produtos esperados: Participação em seminários e eventos de iniciação científica e de extensão, 

com submissão de artigos sobre o tema. 

 

2º Aluno Bolsista 

 

Perfil: Aluno de graduação em administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e 

relações internacionais da UNIFESP-Osasco. 

 

Plano de trabalho do bolsista: Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; Participar da 

pesquisa e seleção das escolas públicas de ensino médio que farão parte das inserções de campo; 

tomar providências para obtenção de autorizações para visitas às escolas públicas; participar da 

seleção dos temas a serem debatidos e apresentados aos alunos e professores da rede pública de 

ensino; tomar providências administrativas de apoio para a realização e condução das atividades e 

para a emissão de certificados; com o apoio da administração da EPPEN; divulgar os eventos na 

comunidade universitária; e exercer funções de apoio à coordenadoria do projeto. 

 

Quanto à metodologia adotada na condução do trabalho do bolsista, esta será exploratória, porque a 

participação do aluno será imprescindível em todas as fases do projeto: identificação, preparação 

para apresentação dos cursos da EPPEN em escolas públicas e análise das percepções dos futuros 

universitários. 
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Justificativa para o plano em termos dos objetivos das bolsas: Considerando que o projeto 

abrange dados qualitativos e quantitativos de uma amostra intencional de escolas de ensino público 

estabelecidas em OSASCO; considerando que o aluno bolsista terá a oportunidade de conhecer um 

pouco mais sobre a organização de eventos, como também a administração de relações com o 

público externo à instituição, negociação de espaço e questões sociais, envolvendo a realidade 

socioeconômica da comunidade que vive no entorno da Instituição; considerando ainda a 

oportunidade de vivência com um público que pode ter diferentes visões sobre a carreira escolhida,  

além da experiência quando da contribuição e participação na organização de um texto acadêmico, 

assim, justifica-se a necessidade de um aluno bolsista para a condução do projeto. 

 

Produtos esperados: Participação em seminários e eventos de iniciação científica e de extensão, 

com submissão de artigos sobre o tema. 

 

3º Aluno Bolsista 

 

Perfil: Aluno de graduação em administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e 

relações internacionais da UNIFESP-Osasco. 

 

Plano de trabalho do bolsista: Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; Participar da 

pesquisa e seleção das escolas públicas de ensino médio que farão parte das inserções de campo; 

tomar providências para obtenção de autorizações para visitas às escolas públicas; participar da 

seleção dos temas a serem debatidos e apresentados aos alunos e professores da rede pública de 

ensino; tomar providências administrativas de apoio para a realização e condução das atividades e 

para a emissão de certificados; com o apoio da administração da EPPEN; divulgar os eventos na 

comunidade universitária; e exercer funções de apoio à coordenadoria do projeto. 

 

Quanto à metodologia adotada na condução do trabalho do bolsista, esta será exploratória, porque a 

participação do aluno será imprescindível em todas as fases do projeto: identificação, preparação 

para apresentação dos cursos da EPPEN em escolas públicas e análise das percepções dos futuros 

universitários. 

 

Justificativa para o plano em termos dos objetivos das bolsas: Considerando que o projeto 

abrange dados qualitativos e quantitativos de uma amostra intencional de escolas de ensino público 

estabelecidas em OSASCO; considerando que o aluno bolsista terá a oportunidade de conhecer um 

pouco mais sobre a organização de eventos, como também a administração de relações com o 

público externo à instituição, negociação de espaço e questões sociais, envolvendo a realidade 

socioeconômica da comunidade que vive no entorno da Instituição; considerando ainda a 

oportunidade de vivência com um público que pode ter diferentes visões sobre a carreira escolhida,  

além da experiência quando da contribuição e participação na organização de um texto acadêmico, 

assim, justifica-se a necessidade de um aluno bolsista para a condução do projeto. 

 

Produtos esperados: Participação em seminários e eventos de iniciação científica e de extensão, 

com submissão de artigos sobre o tema. 

 

4º Aluno Bolsista 

 

Perfil: Aluno de graduação em administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e 

relações internacionais da UNIFESP-Osasco. 
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Plano de trabalho do bolsista: Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; Participar da 

pesquisa e seleção das escolas públicas de ensino médio que farão parte das inserções de campo; 

tomar providências para obtenção de autorizações para visitas às escolas públicas; participar da 

seleção dos temas a serem debatidos e apresentados aos alunos e professores da rede pública de 

ensino; tomar providências administrativas de apoio para a realização e condução das atividades e 

para a emissão de certificados; com o apoio da administração da EPPEN; divulgar os eventos na 

comunidade universitária; e exercer funções de apoio à coordenadoria do projeto. 

 

Quanto à metodologia adotada na condução do trabalho do bolsista, esta será exploratória, porque a 

participação do aluno será imprescindível em todas as fases do projeto: identificação, preparação 

para apresentação dos cursos da EPPEN em escolas públicas e análise das percepções dos futuros 

universitários. 

 

Justificativa para o plano em termos dos objetivos das bolsas: Considerando que o projeto 

abrange dados qualitativos e quantitativos de uma amostra intencional de escolas de ensino público 

estabelecidas em OSASCO; considerando que o aluno bolsista terá a oportunidade de conhecer um 

pouco mais sobre a organização de eventos, como também a administração de relações com o 

público externo à instituição, negociação de espaço e questões sociais, envolvendo a realidade 

socioeconômica da comunidade que vive no entorno da Instituição; considerando ainda a 

oportunidade de vivência com um público que pode ter diferentes visões sobre a carreira escolhida,  

além da experiência quando da contribuição e participação na organização de um texto acadêmico, 

assim, justifica-se a necessidade de um aluno bolsista para a condução do projeto. 

 

Produtos esperados: Participação em seminários e eventos de iniciação científica e de extensão, 

com submissão de artigos sobre o tema. 

 

Todos os alunos bolsistas serão responsáveis pelas seguintes atividades: 

 

 Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; 

 Participar da pesquisa e seleção das escolas públicas que farão parte das intervenções de 

campo;  

 Tomar providências para obtenção de autorização para visitas técnicas; 

 Participar da seleção dos temas a serem debatidos em cada visita, junto a professores e 

alunos da rede de ensino público; 

 Tomar providências administrativas de apoio para a realização das visitas e para a emissão 

de certificados; 

 Tomar providências técnicas para a realização das visitas em contato com o apoio da 

Administração da EPPEN; 

 Divulgar os eventos na UNIFESP-Osasco, como também na comunidade do seu entorno, em 

especial entre estudantes de ensino médio; 

 Exercer funções de apoio à coordenadoria do projeto. 

 

13. Área temática 

 

Área temática principal: Educação 

Área temática secundária: Trabalho 
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14. Linha programática 

Educação de jovens e adultos 
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