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A carga tributária brasileira é excessiva, devendo o profissional da contabilidade conhecer e 

dominar a temática para se inserir e permanecer com êxito no mercado de trabalho que se 

apresenta cada vez mais exigente quanto aos conhecimentos, habilidades e competências 

profissionais. Assim, durante o período da graduação é necessário que os graduandos 

adquiram um conhecimento satisfatório e abrangente sobre legislação e a Contabilidade 

Tributária. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo geral analisar qual a média de 

conhecimento em contabilidade tributária entre graduandos de IES privadas no recôncavo 

baiano e, como objetivos específicos, identificar a carga horária ofertada pela instituição 

relacionada ao quesito tributário dentre as IES da pesquisa, analisar a média de conhecimento 

geral dos participantes, verificar o grau de interesse dos estudantes na área tributária, observar 

qual a média de conhecimento dos participantes em cada instituição pesquisada, comparar a 

média de conhecimento dos discentes que não atuam profissionalmente na área tributária com 

aqueles que atuam, além de comparar os dados dentro deste espaço amostral entre os alunos 

que possuem experiência prática e os que apenas possuem a base teórica. Quanto à 

metodologia adotada, trata-se de uma pesquisa descritiva quanto ao objetivo,de abordagem 

qualitativa, quanto ao delineamento trata-se de um levantamento tipo survey,a ser realizada 

em duas instituições privadas do Recôncavo baiano, onde com base nos dados a serem 

coletados, será possível avaliar o conhecimento dos graduandos em Contabilidade Tributária. 

Utilizar-se-á como método de coleta de dados a aplicação de questionários de forma 

presencial. Dentre os resultados esperados,almeja-se que pelo menos metade dos estudantes 

conheça razoavelmente a contabilidade tributária ou profundamente da contabilidade 

tributária.  
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