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possibilitou a extração dos dados e o subsequente tratamento estatístico. Conclui-se a construção do
perfil do alunado de Administração matriculado nas disciplinas de contabilidade, no que tange a: sexo;
distribuição geográfica; faixa etária; desempenho e evasão apresentados durante o curso.
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O ESTEREÓTIPO DOS ALUNOS DO CURSO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
CONSÓRICIO CEDERJ COM ÊNFASE NO RESULTDO DAS DISCIPLINAS DA 

ÁREA CONTÁBIL 
 

 
 

RESUMO 
 
O artigo tem o objetivo de identificar o estereótipo dos discentes do curso de administração do 
CEDERJ, matriculados nas disciplinas contábeis. Trata-se de uma pesquisa empírica, de 
abordagem qualitativa e quantitativa; e exploratória, no que se refere aos procedimentos 
utilizados. O instrumento de coleta de dados foi o banco de dados disponibilizado pelo 
CEDERJ. A estratégia de data mining possibilitou a extração dos dados e o subsequente 
tratamento estatístico. Conclui-se a construção do perfil do alunado de Administração 
matriculado nas disciplinas de contabilidade, no que tange a: sexo; distribuição geográfica; 
faixa etária; desempenho e evasão apresentados durante o curso. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância; Administração; Contabilidade; Perfis; CEDERJ. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O aumento da utilização das tecnologias da informação e comunicação mudou o dia a 
dia dos homens e das organizações da qual participam. 

Os conceitos de distância e de tempo estão sendo mitigados virtualmente e, hoje, é 
possível realizar vídeo conferências com pessoas situadas em diversos lugares ou países ao 
mesmo tempo. Para Mota (2007) o desenvolvimento destas tecnologias tem provocado uma 
profunda revolução na divulgação do conhecimento e, nesse contexto, a educação a distância 
tem sido potencializada pela facilidade de compartilhamento do conhecimento e pela 
possibilidade de escolha sobre o método de aprendizado.  

Grupos acadêmicos por muitos anos travaram discussões sobre da viabilidade da 
Educação a Distância e, nos dias atuais, a criação, uso e disseminação dessa modalidade de 
ensino, já é realidade para algumas instituições. Essa formatação educacional tem início e se 
fortalece conforme as necessidades de diversos segmentos sociais, nacional ou internacional. 
Exterioriza-se por meio de novos sistemas de interação, competição ou composição da 
sociedade. A Educação a Distância transpõe essa nova “conjuntura de tecnologia, 
comunicação, trabalho em grupo, flexibilidade e conhecimento”, que caracteriza a sociedade 
da informação globalizada. (PRATA, 2003) 

O presente artigo tem o objetivo de apresentar o desempenho dos discentes do curso 
de administração inscrito nas disciplinas afetas à contabilidade, face à relevância dos 
conhecimentos contábeis para a formação do futuro administrador.  
 
2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 O crescimento da educação à distância no Brasil 

 
Para Santos (2006), o fenômeno da Internet possibilitou que o ensino e aprendizagem 

não ficassem limitados somente à sala de aula no aspecto da interação tradicional entre aluno 
e professor, mas além das delimitações físicas, permitindo a construção do conhecimento pelo 
discente no seu universo doméstico, profissional ou outro por ele desejado. 

Para Prata (2003), no contexto brasileiro, à Educação a Distância é reservada a função 
estratégica no método de “universalização e democratização do ensino”, especialmente devido 
às “desigualdades regionais de déficits educativos”. A “alfabetização digital” procura resgatar 
a “cidadania negada” a um sem número de cidadãos brasileiros em face da falta de acesso às 
benesses proporcionadas pela tecnologia. 

O gráfico 1 compara as taxas de crescimento acumulada de alunos matriculados nas 
modalidades presencial e a distância, entre 2002 e 2007, revelando a importância da 
modalidade à distância no cenário atual: 

 

 
Gráfico 1: Comparação entre taxas de crescimento acumulada de matrículas: período 2002 a 2007 
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Fonte: Secca e Leal (2009), a partir de dados coletados  do Censo da Educação Superior 2007 (INEP) 
 
Secca e Leal (2009) declaram que a Educação a Distância representa uma diminuição 

de custos financeiros e o aumento da capilaridade das Instituições de Ensino Superior, por 
possibilitar o atingimento de um maior quantitativo de alunos por docente por meio da 
utilização de dispositivos tecnológicos. Adicionalmente, reduz a necessidade de utilização de 
salas de aula e alcança estudantes em que não existe Instituições de Ensino Superior 
fisicamente instaladas. Para os autores em lide, “as Instituições de Ensino Superior que não 
oferecerem EAD estarão fora de um mercado que é novo e cresce rapidamente.”. 

 
2.2 Pesquisas sobre desempenho e avaliação de alunos na Educação a Distância  

Abdala et al. (2007) realizaram pesquisa sobre o desempenho de alunos do curso de 
Administração da PUCRS na disciplina Teoria Geral da Administração disponibilizada na 
modalidade à distância. Os principais achados da pesquisa foram a baixa evasão dos 
estudantes nesta modalidade de ensino, a constatação que o índice de reprovação é semelhante 
ao das demais disciplinas no semestre e a percepção dos discentes de que a modalidade a 
distância contribui para aprendizagem e qualificação profissional dos alunos.  

O processo de avaliação do estudante sempre representou um desafio aos professores 
em face da dificuldade de percepção acerca do aprendizado do estudante. A avaliação detém 
consequências pedagógicas que extravasam as considerações técnicas e metodológicas e 
abarcam “aspectos sociais, éticos e psicológicos.”. (Campos, 2002, apud Prata, 2003). 
Conforme Chadernet (2002 apud Prata, 2003), não existe uma teoria geral de avaliação do 
aluno, mas uma suposição denominada “noção” do processo dinamico de aprendizagem do 
estudante. 

Até o começo da década de 80, o objetivo da avaliação era a medição dos resultados 
do ensino, funcionando como garantidora da qualidade da aprendizagem. A partir daquele 
período, essa maneira de avaliar revestiu-se de nova apresentação com a finalidade de 
aperfeiçoar o ensino. Uma das características da avaliação é a sua aplicação para aprimorar a 
“qualidade e produtividade da aprendizagem.”. Essa nova abordagem produziu refelexões 
acerca da sua complexidade, provocando modificações, sendo examinada como processo, de 
natureza intrínseca, agregada à aprendizagem. A avaliação não é mais considerada como um 
fim, sobretudo como meio, agindo conjuntamente com técnicas e metodologias de 
aprendizagem. (PRATA, 2003) 

Para Ângelo (1999 apud Prata, 2003), existe a necessidade de que docentes e alunos 
estabeleçam a diferença entre avaliação e nota. A modificação da cultura refletida na proposta 
de mudança do modelo de avaliação por classificação, vigente ao longo de várias décadas, 
trata-se de um procedimento complexo que exigirá tempo. Para alguns profissionais, a 
avaliação significa em um “processo técnico-mecanicista”, uma coletânea de ferramentas de 
monitoramento, materializadas em perguntas a serem esclarecidas que podem fazer parte dos 
programas de ensino. Já outros docentes vislumbram a avaliação como um “aborrecimento 
periódico, necessário”, percepção atribuída provavelmente ao condicionamento recebibo pelas 
“experiências de credenciamento oficiais”. 

Existe a dúvida em relação aos sentimentos associados à avaliação no ensino a 
distância; teria o mesmo carater provocador da avaliação conduzida no ensino presencial ? 
(PRATA, 2003) 

A avaliação compõe uma rotina de ensino “frequente e necessária”, revestindo-se 
reconhecida de importância. Usualmente, a avaliação tem adotado um viés estritamente 
“verificacionista e classificatório”, em face da utilização de instrumentos de aferição de 
desempenho, alicerçados na comparação dos alunos entre si e na larga utilização de 
“parâmetros pré-estabelecidos”. (DAVID et al., 2007) 
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Essa visão clássica de avaliação influenciou a Educação a Distância, por meio da 
utilização contínua de ferramentas de verificação de desempenho, sob aspectos quantitativos. 
Em determinados Ambientes Virtuais de Apresendizagem (AVA), o processo de avaliação 
restringe-se a quantificar participações e acessos e a realizar avaliações objetivas, em especial 
exames de múltipla escolha. (CALDEIRA, 2004) 

Libâneo (1991) afirma que não é próprio que a utilização da avaliação na atividade 
docente se resuma a uma simplória aplicação de testes e a correspondente outorga de notas. 
Para ele, a mensuração unicamente provê dados qualitativos que precisam ser considerados 
qualitativamente. Piletti (1987) e Haydt (2002) corroboram com esse pensamento e asseveram 
que a avaliação trata-se de uma ação de caráter pedagógico indispensável à garantia da 
qualidade do método ensino-aprendizagem. Para tal, deve dar suporte a três utilidades 
didático-pedagógicas: utilidade diagnóstica, utilidade formativa e utilidade somativa. 

No acompanhamento informal, são apreendidas algumas particularidades do aprendiz 
com o objetivo de analisá-las analogamente a maneira de se comportar de um aluno de curso 
presencial, no qual “a linguagem corporal, o grau de interesse, a participação e a 
sociabilidade” podem ser observadas sob o prisma da influência recíproca aluno-ambiente, 
providenciando meios necessários à avaliação e fornecendo feedback suficiente acerca do 
acompanhamento do mesmo (LOPES & SCHIEL, 2004). 

Acerca do acompanhamento alternativo, os feitos dos discentes ao longo da sua 
trajetória acadêmica são judiciosamente avaliados conforme um rol de parâmetros subjetivos, 
viabilizando o feedback aos docentes no que se refere às qualidades e dificuldades 
apresentadas pelos mesmos. Adicionalmente, possibilita aos alunos a realização de reflexões e 
companhamentos acerca do próprio desempenho, bem como aferir a apreensão de 
“conhecimentos, habilidades e atitudes corroboradas pelos resultados do conjunto de trabalhos 
realizados” (LOPES & SCHIEL, 2004). 

 
2.3 A relevância das disciplinas “afetas” à Contabilidade para o curso de Administração 

A contabilidade está inserida no contexto de sobrevivência das organizações por 
abastecer os gestores com “informações úteis e oportunas”, viabilizando o atingimento da 
eficácia empresarial. Adicionalmente, a contabilidade preocupa-se em garantir o “melhor 
resultado econômico global”, uma vez que ela está relacionada à “gestão econômica de 
investimentos” da organização. A boa gestão é primordial àquela empresa que almeja alcançar 
resultados positivos e, por conseguinte, o lucro. Assim, a gestão eficiente e a contabilidade 
não podem ser dissociadas de forma alguma (ARAUJO, 2005). Para o autor a disciplina de 
contabilidade fornece aos alunos da graduação em administração os conceitos primários e 
secundários no manuseio das informações contábeis, subsidiando lhes a atuação acertada ao 
longo dos quatro níveis da tomada de decisão na organização: “Estratégico, Planejamento, 
Execução e Controle.”.  

 
2.4 Peculiaridades sobre o desempenho de homens e mulheres na Educação 

Lynn e Irwing (2004, 2005) realizaram pesquisa sobre a diferença de QI (quociente de 
inteligência) entre os sexos masculino e feminino e os resultados, contrariando a afirmação de 
vários pesquisadores como Eysenck (1981) e Anderson (2004), apontam que existe diferença 
de QI entre os sexos. Na pesquisa realizada em 2004, Lynn e Irwing concluíram que não há 
diferença no grau de inteligência de crianças de 6 a 15 anos de idade, mas a partir dos 16 anos 
a inteligência dos homens começa a se sobressair, chegando a uma diferença de 5 pontos de 
QI a partir dos 20 anos de idade. Na pesquisa, os autores realizaram uma meta-análise das 
diferenças de sexo em matrizes progressivas utilizando amostras da população em geral.  

Independente de quais sejam as causas destas diferenças, quando verificado o 
desempenho educacional, as mulheres obtêm escores cada vez melhores, chegando às vezes a 
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superar os valores masculinos. Por exemplo: em termos de ensino superior no Reino Unido, 
em 1980, apenas 37% dos primeiros graus escolares foram obtidos por mulheres (Ramprakash 
& Daly, 1983 apud Lynn & Irwing, 2004), mas em 2001 este número subiu para 56% 
(Matteson & Babb, 2002 apud Lynn e Irwing, 2004); nesse mesmo sentido, em 1998, as 
mulheres, pela primeira vez, ultrapassaram os homens no desempenho escolar, conforme 
informações da Agência de Estatísticas de Educação Superior do Reino Unido. Esta vantagem 
feminina no desempenho educacional, quando comparada com os resultados da pesquisa 
sobre QI, sugere a existência de outros fatores que contribuem para essa conquista das 
mulheres e, segundo os autores, esse fato pode se dar por uma maior motivação das mulheres 
para o trabalho. 

Posteriormente, Lynn e Irwing (2005) realizaram o mesmo trabalho, utilizando como 
amostra estudantes universitários, e confirmaram os resultados obtidos com amostras da 
população em geral. Os autores concluíram, ainda, que os homens têm maior capacidade de 
raciocínio que as mulheres e sugerem que este fato pode ser explicado pelo maior volume do 
cérebro masculino.  
 
3. METODOLOGIA 
 
3.1 Tipo de Pesquisa 

O presente estudo é uma pesquisa empírica exploratória, de abordagem qualitativa e 
quantitativa. É exploratória por consistir na coleta de dados e informações sobre um 
fenômeno pouco explorado em pesquisas, que pode ser explicado por meio do estudo de uma 
hipótese. 

A pesquisa é também qualitativa por procurar descrever aspectos dos discentes como 
desempenho, sexo, idade e polo em que está matriculado, fatores que permitem definir o perfil 
do aluno do CEDERJ. Adicionalmente, o trabalho possui características de um estudo 
quantitativo por contabilizar os alunos do CEDERJ, em cada aspecto estudado, por meio de 
uma análise estatística dos dados. 
 
3.2 Coleta e Análise dos Dados  

O instrumento de pesquisa utilizado foi o banco de dados. As informações foram 
obtidas integralmente da base de dados do CEDERJ, disponibilizada para esta pesquisa. Para 
análise dos dados coletados utilizou-se o software “Statistical Package to Social Sciences for 
Windows” (SPSS). 

Outra tecnologia levada à prática em método de avaliação on line é a “mineração de 
dados” ou datamining. Reside na extração de conformidades, modelos ou tendência de 
extenso volume de dados lançados em banco de dados com a intenção de conseguir 
conhecimentos proveitosos ao processo decisório. São gerados modelos de comportamento a 
partir dos dados colhidos, conforme a adaptação a critérios específicos. A técnica de 
mineração de dados não substitui por completo a tarefa do docente, porém beneficia o 
processo decisório no que se refere aos caminhos percorridos ao longo do processo de ensino-
aprendizagem (MARÇULA & BENINI FILHO, 2009) 

Carpenter e Lachtermacher (2005) realizaram estudo aplicando a metodologia de 
mineração de dados (data mining) com a finalidade de descobrir o conhecimento implícito em 
um banco de dados de alunos do sistema acadêmico de uma instituição de ensino superior 
(IES). Para isso analisou-se alguns dados destes alunos, associando-os com o desempenho 
obtido por eles para determinar os fatores que mais afetam o desempenho dos alunos. Para 
cumprir este objetivo foi utilizado um software específico para mineração de dados (Data 
Mining), sendo possível, ao final, obter uma série de novos conhecimentos. 

As hipóteses nulas testadas neste estudo são as seguintes: 
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(i) Ha: Não existe diferença entre o desempenho dos discentes nas disciplinas de 
contabilidade, quando comparados os sexos dos alunos do CEDERJ; e 

(ii) Hb: Não existe diferença entre o desempenho dos discentes nas disciplinas de 
contabilidade, quando comparados os polos nos quais os alunos do CEDERJ 
estão matriculados. 

 
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Nesse ponto, é proposta uma “abordagem semi-automática para extração de 
conhecimento”, amparado em estratégias de mineração de dados, objetivando gerar “regras, 
padrões, tendências e/ou associações” afetos às características dos discentes guardadas no 
banco de dados. Esses padrões são capazes de expor um conhecimento de grande utilidade no 
que tange à condução do aprendizado (LOPES & SCHIEL, 2004). 

Para iniciar a análise comparativa dos desempenhos dos discentes do CEDERJ foi 
necessário levantar a estimativa de alunos matriculados no curso. 

 

 
Gráfico 2: Variação percentual entre alunos homens e mulheres matriculados 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 

 
O gráfico 2 monstra que existe uma tendência de redução na proporção de homens em 

relação às mulheres matriculados no CEDERJ. Tal fato pode estar associado diretamente à 
questão da capacitação profissional. A mulher vem conquistando nos últimos anos o seu 
espaço no mercado de trabalho e como reflexo natural dessa tendência o mercado tem exigido 
uma maior capacitação das mulheres que vêem na educação a distância uma oportunidade de 
preencher essa lacuna, mitigando a variação percentual entre os gêneros dos discentes.  

Para compor o perfil dos discentes, foi relacionado a idade dos alunos do CEDERJ em 
cada sexo, permitindo identificar a faixa etária de cada grupo. 
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Gráfico 3: Média de idade de alunos por sexo 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 

 
Pode-se perceber uma significativa redução na média das idades conforme disposto no 

gráfico 3, o que demonstra que um percentual maior de alunos procedentes do ensino médio, 
com menor idade, tem optado pelo Ensino à Distância.  

Para comprovar o resultado foi efetuada a contagem dos discentes do CEDERJ por 
faixa etária para demonstrar graficamente a tendência das idades dos alunos ao longo do 
tempo, conforme gráfico 4. 

 

 
Gráfico 4: Distribuição de faixa etária dos alunos  
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 

 
Corroborando com a observação do gráfico 4, pode-se perceber um significativo 

aumento de alunos matriculados nas faixas etárias entre 17 e 32 o que justifica a redução na 
média das idades dos discentes. 

Adicionalmente, pode-se perceber que a quantidade média de alunos matriculados nas 
faixas etárias de 41 a 64 anos se manteve praticamente constante durante o período estudado. 
O gráfico 5 apresenta a distribuição das faixas etárias em cada sexo.  
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Gráfico 5: Distribuição de faixa etária dos alunos 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 

 
Os resultados apontam que, proporcionalmente, a faixa etária das mulheres de 41 a 64 

anos é muito inferior a dos homens, sugerindo que as mulheres ao atingirem 41 anos têm 
menor propensão de estar cursando ensino a distância no CEDERJ. 

O gráfico 6 relaciona as médias obtidas por homens e mulheres nos últimos 
vestibulares do CEDERJ.  

 
 

 
Gráfico 6: Nota de ingresso pelo vestibular 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 
 

Pode-se observar que, historicamente, os homens têm apresentado médias superiores 
de notas no vestibular e, ao considerar que os vestibulandos são jovens e adultos com idade 
superior a 17 anos, estes resultados podem ser explicados pelas observações de Lynn e Irwing 
(2004). Para aqueles autores, a partir dos 16 anos o QI dos homens é maior do que o das 
mulheres, chegando a uma diferença de 5 pontos a partir dos 20 anos.  

Entretanto, apesar destas diferenças de QI, Lynn e Irwing (2004) identificaram que, 
em termos de desempenho educacional, as mulheres têm obtido resultados cada vez melhores, 
chegando, às vezes, a superar os resultados masculinos. Para testar a hipótese proposta na 
metodologia, foram quantificadas por sexo as médias históricas em cada disciplina de 
Contabilidade do curso de Administração do CEDERJ. 
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Gráfico 7: Média das disciplinas afetas à Contabilidade por sexo. 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 
 

Quando confrontados os desempenhos dos discentes, os resultados corroboram com as 
observações de Lynn e Irwing (2004), constatando-se que as mulheres apresentam um 
desempenho educacional superior ao do homem, o que permite rejeitar a hipótese nula (Ha) e 
afirmar que os desempenhos dos discentes são diferentes quando comparados os sexos dos 
alunos do CEDERJ.   

Esta vantagem feminina no desempenho educacional, quando comparada com o maior 
QI dos homens, observado por Lynn e Irwing (2004), sugere que existem outros fatores que 
contribuem para esse resultado obtido pelas mulheres. Os autores apontam que esse fato pode 
se dar por uma maior motivação das mulheres para o trabalho. 

Pesquisa de Vargas e Lima (2004) apontou que as mulheres são mais persistentes que 
os homens e esse achado é coerente com a observação acerca das questões afetas a gênero e 
aprendizagem on-line, conduzida por McSporran, Macleod e French (2003, apud Vargas & 
Lima, 2004), cujo trabalho indicou que as mulheres possuem um desempenho superior ao dos 
homens. 

A fim de auxiliar a análise do desempenho dos discentes matriculados em polos 
distintos, o gráfico 8 apresenta as distâncias de cada polo em relação ao município do Rio de 
Janeiro.   

 

 
Grafico 8: Distância dos polos do CEDERJ em relação ao centro do município do Rio de Janeiro 
Fonte: Adaptado de Guia Log – Distâncias em Km com origem no Rio de Janeiro 

 
O gráfico 9 apresenta, para cada polo, a série histórica com as médias das notas dos 

discentes por ocasião do vestibular. 
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Gráfico 9: Notas dos discentes no vestibular em cada polo 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 
 
 Os resultados dos vestibulares em cada polo apontam que os melhores desempenhos 
no vestibular são alcançados nos polos de São Gonçalo, Saquerema e Magé, enquanto os 
piores resultados foram observados nos polos de São Fidelis, Rio das Flores e Itaperuna. 
 Por outro lado, para mensurar o desempenho dos discentes durante o curso, foi 
calculada a média dos discentes em cada polo. 
 

 
Gráfico 10: Média dos alunos por polo durante o curso 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 
 
 Os resultados indicam que a maiores médias foram obtidas nos pólos de Magé, Rio 
das Flores e Rezende, enquanto as piores médias foram observadas nos pólos de São Fidelis e 
Angra dos Reis. Os achados desta pesquisa apontam para a existência de diversas médias 
diferentes em cada polo o que permite rejeitar a hipótese nula (Hb) e afirmar que existe 
diferença entre o desempenho dos discentes nas disciplinas de contabilidade, quando 
comparados os polos nos quais os alunos do CEDERJ estão matriculados. 

Vale ressaltar que o polo de Rio das Flores apresentou uma das menores médias do 
vestibular, mas quando verificadas as notas durante o curso dos alunos deste polo, pode-se 
constatar aqueles discentes tiveram um dos melhores desempenhos. 

Pardini et al. (2008) realizaram pesquisa sobre a influência dos atributos 
comportamentais e demográficos no relacionamento e desempenho dos alunos de graduação 
em um curso de administração da cidade de Belo Horizonte. Os autores constataram que, para 
a maior parte dos entrevistados, a localização residencial pode afetar negativamente o 
desempenho dos alunos, em virtude do cansaço decorrente dos trajetos diários entre residência 
e escola. Por outro lado, a naturalidade e a idade dos alunos não afetam o desempenho.  
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 O gráfico 11 apresenta os percentuais de aprovação dos discentes pelos respectivos 
sexos.  
 

 
Gráfico 11: Percentual de aprovações dos alunos por sexo 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 
 

O gráfico 11 apresenta o índice de aprovação entre homens e mulheres e os resultados 
convergem com a observação sobre o desempenho dos discentes. Ou seja, as mulheres 
alcançaram um melhor desempenho durante o curso e apresentaram um maior percentual de 
aprovação. 
 O gráfico 12 relata o desempenho dos discentes em cada disciplina afeta à 
Contabilidade.    

 
Gráfico 12: Médias dos alunos nas disciplinas afetas à Contabilidade 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 
  
 Os resultados indicam que as maiores médias são obtidas nas disciplinas de Análise 
das Demonstrações e Contabilidade Gerencial, enquanto as menores médias foram observadas 
na disciplina de Contabilidade II. Para auxiliar na análise dos dados, as médias foram 
calculadas para cada período do curso, conforme gráfico 13. 
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Gráfico 13: Médias dos alunos nas disciplinas afetas à Contabilidade por período 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 
 

Os resultados apresentam a média geral em cada uma das disciplinas no período 
estudado, demonstrando que o desempenho dos alunos foi melhor nas disciplinas de análise 
das demonstrações contábeis e contabilidade gerencial.  

 
 

 
Grafico 14: Comparativo entre evasão e ingresso dos alunos em Universidade de Portugal 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 
 

 
Gráfico 15: Comparativo entre evasão e ingresso, por faixa etária, em Universidade de Portugal 
Fonte: Dados fornecidos pelo DRE do CEDERJ em 2011 
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Pacheco et al. (2008) realizaram um estudo sobre evasão no curso de graduação em 
Administração à distância da Universidade Federal de Santa Catarina. Os resultados 
apontaram mais de um fator como responsável pela evasão dos alunos no curso. Entre estes 
fatores pode-se citar, por exemplo, o distanciamento ou a falta de contato dos discentes com 
os professores e os tutores.  
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados encontrados na pesquisa, em grande parte, são corroborados pelos textos 
já publicados. Entretanto, importa mencionar que alguns achados são muito relevantes e 
contribuem para ampliar o conhecimento sobre o tema. Principalmente por verificar-se que o 
estuda distância como visto inicialmente tem alcançado níveis incrivelmente altos de 
aceitação crescimento e procura. 

Pela pesquisa foi possível identificar que as mulheres têm um aproveitamento superior 
ao dos homens, em quase todas as disciplinas testadas, tendo em vista que entram com média 
inferior no vestibular, mas durante o decorrer do curso alcançam os melhores resultados. 
Importante mencionar que, diversos autores como Lynn e Irwing (2004), comprovaram que os 
homens, a partir dos 16 anos, têm maior QI que as mulheres, mas, quando comparado o 
desempenho dos discentes durante o curso, as mulheres obtêm os melhores resultados.  

 Este resultado permitiu aceitar que é possível rejeitar a hipótese (Ha) e afirmar que os 
desempenhos dos discentes são diferentes quando comparados os sexos dos alunos do 
CEDERJ. Os gráfico 11, 12 e 13 apresentam o índice de aprovação entre homens e mulheres e 
os resultados convergem com a observação sobre o desempenho dos discentes observados. Ou 
seja, as mulheres alcançaram um melhor desempenho durante o curso e apresentaram um 
maior percentual de aprovação em 80% das disciplinas testadas. 

Os desempenhos nos vestibulares apontam que os melhores resultados foram 
alcançados nos polos de São Gonçalo, Saquerema e Magé, enquanto os piores foram 
observados nos polos de São Fidelis, Rio das Flores e Itaperuna. 
 Entretanto, ao medir o desempenho dos discentes durante o curso observou-se que as 
maiores médias foram obtidas nos pólos de Magé, Rio das Flores e Rezende, enquanto as 
piores médias foram observadas nos pólos de São Fidelis e Angra dos Reis. Estes achados 
permitem também aceitar rejeição da hipótese nula (Hb) e sigere que existe diferença entre o 
desempenho dos discentes nas disciplinas de contabilidade, quando comparados os polos nos 
quais os alunos do CEDERJ estão matriculados. 
 O estudo contribui para compor o perfil dos discentes, foi relacionando a idade dos 
alunos do CEDERJ em cada sexo, permitindo identificar a faixa etária de cada grupo, assim 
como a relação dos sexos e idades com os resultados nas disciplinas da área contábil. 
 O estudo trás dados para confirmar e fornecer evidências empíricas sobre o perfil do 
alunado de cursos à distância e suas principais características em disciplinas da área de 
contabilidade em cursos de administração. Fornecem informações inéditas sore as 
informações do CEDERJ e contribui dessa forma decisiva para o crescimento dos estudos na 
área de ensino à distância. 
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