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Introdução
O ensino de pós-graduação em contabilidade nos Estados Unidos da América (EUA) evoluiu
consideravelmente nos últimos anos e oferece uma infinidade de programas de mestrado em contabilidade.
O Departamento de Contabilidade da Gies College of Business, Universidade de Illinois, tem uma longa
tradição de excelência em programas de pós-graduação em contabilidade, com seu primeiro mestrado
sendo concedido em 1922, permanecendo na vanguarda da educação contábil desde então. A Gies é uma
das três melhores escolas de negócio para programas de pós-graduação em contabilidade e seu corpo
docente de contabilidade é o #1 no ranking de pesquisa contábil da BYU accounting research rankings. É
um dos maiores fornecedores de líderes da profissão contábil e entre seus ex-alunos estão legiões de CFOs,
sócios de firmas de contabilidade e empresários. Os egressos dos programas de contabilidade da Gies têm
carreiras notavelmente bem-sucedidas e a designação STEM dá aos alunos internacionais a oportunidade
de trabalharem nos EUA por 36 meses depois da formatura, sendo uma vantagem competitiva.
Como diretor acadêmico do programa MSA, na Gies, e membros do corpo docente com muitos
anos de experiência na área de pós-graduação em contabilidade, estamos em uma posição única para
compartilhar nosso conhecimento e observações. Nosso objetivo é guiá-lo através do processo de avaliação
dos programas de mestrado em contabilidade, explicar os requisitos gerais de admissão e dar dicas para
obter sucesso no processo de admissão. Concluímos o editorial com um exemplo dos programas de pósgraduação em contabilidade oferecidos pela Gies College of Business da Universidade de Illinois.
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Avaliando os programas de mestrado em contabilidade
Obter um mestrado em contabilidade é uma oportunidade incrível para expandir seus conhecimentos
e habilidades, aumentar sua rede de contatos e abrilhantar a sua carreira. Mas nem todos os programas
de mestrado são criados de maneira igual e, portanto, é importante avaliá-los cuidadosamente, levando
em consideração o seu corpo docente em contabilidade, o credenciamento na Association to Advance
Collegiate Schools of Business (AACSB), a classificação do programa, oportunidades de aprimoramento
da carreira e se o programa é ministrado presencialmente no campus ou se é on-line. Discutiremos cada
um desses aspectos a seguir.
A amplitude e profundidade do corpo docente são fatores extremamente importantes quando
avaliamos um programa de pós-graduação em contabilidade. Os departamentos de contabilidade com
um grande número de docentes estão mais bem posicionados para oferecer uma maior seleção de cursos,
e têm recursos para projetar um currículo rico, que evolui em resposta às mudanças do mundo dinâmico
da contabilidade. Um exemplo disso é a crescente demanda por cursos de data analytics [análise de dados]
precipitada pela mudança nos processos das empresas de contabilidade e a recente chamada para atualizar
os currículos contábeis em resposta à evolução do CPA, o novo modelo de licenciamento que culmina
com um exame revisado do CPA previsto para lançamento em janeiro de 2024.
Para avaliar a riqueza do currículo e a amplitude da oferta de cursos, pode-se começar pesquisando
no site do programa e expandir esta pesquisa, consultando-se o catálogo de cursos disponibilizado por
cada universidade. Para avaliar a profundidade do corpo docente na universidade que está considerando
se inscrever, o interessado precisa consultar o site do departamento de contabilidade e navegar até a página
do corpo docente.
Outra métrica importante para avaliar a qualidade do corpo docente é o ranking anual de docentes
de contabilidade da Brigham Young University (BYU). Esse ranking é baseado em artigos revisados por
pares que os docentes publicaram nos 12 principais periódicos de contabilidade. Em 2021, os três primeiros
no ranking foram a Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, Universidade do Texas, em Austin e
a Universidade Estadual do Arizona.1
A qualificação do corpo docente também é avaliada de forma minuciosa quando os departamentos
de contabilidade passam pelo credenciamento da AACSB. Seu credenciamento é uma marca de excelência
e alto padrão desde 1916. O credenciamento pela AACSB não se limita à qualificação do corpo docente.
De fato, esse credenciamento consiste em nove normas e quatro dessas normas visam ao sucesso do aluno:
Currículo, Garantia de Aprendizagem, Progressão dos Alunos, e Eficácia e Impacto do Ensino.2 Para
assegurar ainda mais a qualidade dos programas de contabilidade, as faculdades credenciadas podem
realizar um credenciamento extra de contabilidade oferecido pela AACSB. Em 2022, havia apenas 180
faculdades de contabilidade nos EUA credenciadas pela AACSB, prova do rigoroso processo pelo qual os
departamentos de contabilidade devem se submeter para obter esse credenciamento tão cobiçado.3
Existem várias indicações de que os alunos de faculdades credenciadas pela AACSB obtêm melhores
resultados. Os empregadores geralmente focam em faculdades credenciadas para recrutar candidatos.
Bunker et al. (2014) verificaram que os egressos de escolas, cujos programas de contabilidade obtiveram
credenciamento extra pela AACSB, obtêm maiores taxas gerais de aprovação no exame do CPA, além de
pontuações mais altas.4 Portanto, ao avaliar os programas de contabilidade, certifique-se de que, além
do programa fazer parte de uma faculdade de negócios credenciada pela AACSB, também obteve o
credenciamento de contabilidade separado.
1
2
3
4

BYU ranking do corpo docente em contabilidade: http://www.byuaccounting.net/rankings/univrank/rank_univ_cnt.php?qurank=All&so
rtorder=ranking6.
Orientação Interpretativa de 2020 da AACSB Business Accreditation: https://www.aacsb.edu/-media/documents/accreditation/2020interpretive-guidance-july-2021.pdf?rev=31d14777a46b4b449d4e8a3bb348306b&hash=58FE056BEC9D5910468D4876A733725B
Informação acessada em 12 de junho de 2022 na https://www.aacsb.edu/accredited?regions=americas&countries=united-states
Bunker, R.B., C.S. Cagle, and D. Harris. (2014). Comparison of AACSB Accredited Institutions Using the CPA Examination as a PostCurriculum Assessment. Journal of Accounting and Finance 14 (6): 127 – 132.
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Outro aspecto que precisa ser considerado é o ranking do programa de contabilidade. O U.S. News
& World Report gera um ranking dos programas de mestrado em contabilidade com base em pesquisas de
reitores e diretores. Em 2022, os três principais programas de contabilidade são da Universidade do Texas,
em Austin, Universidade da Pensilvânia, e Universidade de Illinois em Urbana-Champaign.5 Programas
mais bem classificados desfrutam de reputação superior, atraem melhores alunos e são o campo de
recrutamento preferido dos empregadores.
Se o seu objetivo é aprimorar a sua carreia, você deve considerar a classificação do programa como
uma informação importante no seu processo de decisão. Obter um mestrado em contabilidade abre portas
para novas oportunidades de emprego, e o mercado de trabalho contábil nos EUA é bastante robusto.
Para obter vantagem competitiva no mercado de trabalho contábil nos EUA, escolha um programa
que tenha um escritório dedicado a serviços de carreira, designação STEM e uma grande base de exalunos. Discutiremos cada um desses fatores a seguir.
A importância de um escritório especificamente dedicado a carreiras não pode ser superenfatizada.
Muitos alunos internacionais se surpreendem quando descobrem que as entrevistas de emprego nos EUA
envolvem uma quantidade razoável de perguntas do tipo comportamental. Ter um bom desempenho em
entrevistas comportamentais é uma habilidade que requer treino e prática, e esses são componentes críticos
para o sucesso de sua busca de emprego. Embora esse treinamento possa ser obtido em workshops, as
sessões práticas de entrevista envolvem uma atenção mais individualizada e, portanto, demanda recursos
humanos significativos. Ao considerar suas opções, não esqueça de questionar sobre o treinamento que
pode receber do escritório de carreiras e o tamanho da equipe. Os workshops podem ajudar você a entender
o mercado de trabalho nos EUA e as práticas de entrevista, a revisar o seu currículo e também a simular
entrevistas para refinar suas habilidades, aumentando sua vantagem competitiva.
O segundo fator que afeta significativamente a habilidade de alunos internacionais de garantir
um trabalho nos EUA é a duração do período de Treinamento Prático Opcional (TPO). Os alunos
internacionais com visto F-1, matriculados por pelo menos dois semestres em um programa presencial
de período integral, são elegíveis para uma autorização de emprego TPO. A autorização de emprego TPO
permite que alunos internacionais trabalhem nos EUA por pelo menos 12 meses e esse é o caso para a
maioria de programas de mestrado em contabilidade nos EUA. Entretanto, existem alguns mestrados em
contabilidade que têm designação STEM ,e os alunos que se formam nesses cursos podem solicitar uma
extensão de 24 meses da autorização de emprego TPO.
Dessa forma, se você escolhe um programa de mestrado com designação STEM, fica elegível
para um emprego de até 36 meses nos Estados Unidos, três vezes o período de 12 meses disponível para
os alunos de programas que não têm designação STEM. Essa designação proporciona muitas outras
oportunidades para alunos internacionais e é um dos fatores críticos a considerar quando estiver avaliando
qual mestrado em contabilidade é o certo para você.
O terceiro fator que afeta as suas oportunidades de carreira é a rede global dos ex-alunos do
programa, da faculdade e da universidade. Ex-alunos podem ajudá-lo a se conectar com o emprego dos
seus sonhos, e quanto maior a rede de ex-alunos, maiores as suas chance de encontrar um contato que
tenha percorrido o caminho da carreira que você deseja seguir. Tenha em mente que os empregadores
buscam recrutar em escolas que fornecem talentos de qualidade. Portanto, uma rede de ex-alunos maior
significa que você estará em uma escola que os empregadores priorizam o recrutamento e terá mais
conexões e maiores oportunidades de networking.
Uma última característica do programa que você deve considerar é se o programa é ministrado
presencialmente no campus ou on-line.

5

For ranking of accounting master’s programs see U.S. News and World Report, https://www.usnews.com/best-graduate-schools/topbusiness-schools/accounting-rankingshttps://www.byuaccounting.net/rankings/univrank/rank_univ_cnt.php?qurank=avgtopicandmeth
od&sortorder=ranking6.
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Os programas oferecidos no campus permitem a interação pessoal com instrutores e colegas de
curso, permitindo que você tenha reuniões presenciais para estudar e projetos em grupo, além de atividades
extracurriculares. Os alunos internacionais que cursam pelo menos dois semestres de aulas no campus
podem aplicar para uma autorização de trabalho TPO, o que permite obter um visto de trabalho nos EUA
entre 12 e 36 meses. Se seus objetivos incluem conseguir um trabalho nos EUA depois da graduação, você
deve considerar um programa de mestrado presencial no campus.
Programas ministrados on-line são flexíveis e não exigem matrícula em tempo integral ou mudança
para o campus da universidade. A duração de programas de mestrado on-line é maior do que a duração
dos programas presenciais, mas sua flexibilidade permite que os alunos acessem os cursos de qualquer
lugar do mundo, enquanto mantêm os seus empregos. Para alunos que são profissionais que trabalham,
a flexibilidade de um programa on-line é atraente, e a possibilidade de obter um mestrado sem ter que se
mudar é uma vantagem.
Tendo discutido as várias facetas dos programas de mestrado em contabilidade, vamos discutir o
processo de inscrição, revisando os requisitos gerais para admissão e aconselhando sobre como construir
uma processo de inscrição forte.

O processo de inscrição
Muitos dos requisitos para se inscrever em um programa de mestrado em contabilidade são padrão,
mas há alguma variação entre os programas e você deve verificar o programa especifico ao qual está se
candidatando. Em geral, os candidatos devem ter um diploma de bacharel e os programas geralmente
exigem uma média de notas (GPA) de pelo menos 3,0 em uma escala de 4,0. A maioria dos programas
exige que você conclua um conjunto de cursos antes de iniciar o mestrado, mas os requisitos específicos
variam muito e podem incluir desde cursos de negócio introdutórios até conhecimentos de contabilidade
mais avançados. Recomendamos que você verifique o website do programa e obtenha mais informações
para determinar se atende aos pré-requisitos ou precisa completar cursos adicionais.
Ao se inscrever, você deve submeter um personal statement, seu currículo profissional, transcrições,
e os nomes de duas referências acadêmicas ou profissionais que fornecerão cartas de recomendação em
seu nome.
O programa entrará em contato com suas referências para solicitar as cartas, mas normalmente você
terá a opção de renunciar ou não ao seu direito de ver as cartas após a submissão, determinando, assim,
se a carta será confidencial ou não. Embora você tenha liberdade para não renunciar a esse direito, quem
escreve a carta de recomendação é o comitê de admissão, que fica ciente de sua escolha, e cartas confidenciais
costumam ter mais peso. Portanto, recomendamos que você considere sua escolha com cuidado que pense
de forma criteriosa sobre quem irá escolher como referência, selecionando pessoas que conhecem você e que
podem falar sobre sua habilidade de obter sucesso no programa de mestrado. Finalmente, antes de fornecer
os nomes de suas referências, entre em contato com elas para certificar-se de que estão confortáveis para
recomendá-lo ao programa e serão capazes de fazê-lo dentro do prazo de inscrição.
Os alunos internacionais que não são nativos da língua inglesa devem enviar a nota de proficiência
em inglês obtida no Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ou no International English Language
Testing System (IELTS). Muitos programas determinam a pontuação mínima exigida para admissão,
normalmente a nota mínima é de 79 para o TOEFL e 6.5 para o IELTS.
Recomendamos que você visite o website do IELTS https://www.ielts.org/ e do TOEFL https://www.
ets.org/toefl/ para se familiarizar com cada um dos testes e escolher aquele que funciona melhor para você.
Uma vez que decidiu qual teste irá realizar, tenha certeza de reservar tempo suficiente para se preparar e
aproveite os muitos recursos disponíveis nesses sites. Além disso, faça os testes práticos com antecedência.

REPeC – Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, ISSN 1981-8610, Brasília, v.16, n. 2, art. 1, p. 5-11, abr./jun. 2022

8

Programas de Mestrado em Contabilidade nos Estados Unidos

Um último requisito que é comum a muitos programas de mestrado em contabilidade é o Graduate
Management Admission Test (GMAT) ou Graduate Record Examination (GRE). Alguns programas
dispensam esse requisito para candidatos com experiência de trabalho, mas se o programa para o qual
está se candidatando exigir o GMAT ou GRE, será necessário planejar com antecedência tempo de estudo
suficiente antes de realizar o teste. Vários meses podem ser necessários para que se prepare adequadamente
para um desses dois testes.
Agora, revisaremos os aspectos importantes do programa de mestrado em contabilidade e do
processo de inscrição, fornecendo o exemplo da Gies College of Business da Universidade de Illinois.

Programas de mestrado em contabilidade na
Gies College of Business, Universidade de Illinois
A Gies é uma das três melhores escolas de negócios credenciada pela AACSB para pós-graduação
em contabilidade, com mais de 70.000 ex-alunos em todo o mundo e parte da Universidade de Illinois
com uma rede global de 470,000 ex-alunos. A Gies tem estado na vanguarda da educação em negócios e
tem oferecido continuamente cursos inovadores para estudantes, profissionais e aprendizes ao longo da
vida. O corpo docente do Departamento de Contabilidade é classificado #1 no ranking e é um dos maiores
fornecedores de líderes na profissão de contabilidade. Além disso, é credenciado pela AACSB e é um dos
maiores do país, o que permite elaborar currículos inovadores e oferecer uma extensa seleção de cursos,
mantendo-se atualizado com o setor contábil.
A Gies oferece três cursos de mestrado em contabilidade: o Master’s of Accounting Science (MSA)
é um programa com designação STEM administrado no campus para estudantes que concluíram a
graduação em contabilidade nos EUA. O MSA é um programa de pós-graduação em contabilidade
presencial, administrado no campus para estudantes formados em qualquer país ou disciplina. O online
MSA (iMSA) é um programa de pós-graduação ministrado no formato on-line para alunos com diploma
de bacharel em qualquer disciplina. Concentraremos nossa discussão no MSA e no iMSA, pois são os
mais adequados para alunos de fora dos EUA.
O programa MSA tem designação STEM, duração de 12 meses em tempo integral, começa em
junho e termina em maio. O iMSA é um programa flexível, ministrado de forma on-line, que normalmente
é concluído entre 18 e 36 meses. Ambos os programas aceitam estudantes com diploma de graduação em
qualquer disciplina ou país.
Tanto o MSA quanto o iMSA oferecem cursos excelentes, tanto básicos como avançados em
contabilidade financeira (U.S. GAAP), contabilidade gerencial, auditoria e tributação no EUA, exigindo
32 horas de crédito por semestre. O currículo fornece uma preparação robusta para o exame CPA e um
extenso conjunto de disciplinas eletivas em data analytics, impostos, análise de demonstrações financeiras,
fraude de demonstrações financeiras, direito comercial, e muito mais.
Embora os alunos do MSA tenham históricos e experiências diferentes, uma equipe prepara os
planos de estudos, que são personalizados e adaptados à formação única de cada aluno e traçam seu
caminho para a conclusão do curso. Esses caminhos individuais para a conclusão do curso garantem que
todos os alunos que se formam no MSA sejam 100% elegíveis para o CPA. A maioria dos alunos do MSA
começa a se preparar para o exame CPA durante o programa e muitos passam em uma ou mais partes do
exame CPA antes mesmo de se formarem, abrindo caminho para uma carreira de sucesso.
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Uma das características únicas do MSA é que o programa começa em meados de junho, enquanto
a maioria dos programas em contabilidade começa no final de agosto. Começar o programa mais cedo
oferece aos alunos do MSA na Gies tempo extra para se preparem para o mercado de trabalho e entenderem
o processo de busca de emprego nos EUA, que é significativamente diferente do processo com o qual estão
familiarizados em seu país de origem. O escritório de carreiras e desenvolvimento da Gies tem uma equipe
de consultores dedicada, que oferece workshops e trabalha com os alunos em pequenos grupos, fornecendo
coaching pessoal, tudo focado no sucesso dos alunos. Antes da feira de carreiras em setembro, os alunos
trabalham por meio de um processo em que identificam as suas habilidades e competências únicas e
entendem como podem conectar as suas competências ao que os empregadores estão procurando, além
de aprimorar as suas habilidades de entrevista. No verão, o programa MSA também oferece um curso de
desenvolvimento profissional que foca em branding pessoal, estratégias de busca de emprego, e habilidades
para o sucesso profissional ao longo da vida.
O MSA da Gies é um dos poucos programas de mestrado que obteve a designação STEM, garantindo
aos alunos internacionais a possibilidade de estender a autorização de trabalho TPO por até 36 meses após
formados, aumentando de forma significativa as chances de garantir um visto de trabalho.
A combinação de docentes de excelência, preparação sólida para a carreira e a designação STEM se
traduz em excelentes resultados de carreira para os alunos do MSA. Em 2021, 100% dos alunos domésticos
e 97% dos alunos internacionais formados no MSA obtiveram contratos de trabalho.
Para os alunos que preferem um ambiente de aprendizado flexível e on-line, a Gies oferece o iMSA.
Esse é um programa MSA totalmente on-line que permite aos alunos balancearem educação com trabalho
e outras obrigações sem precisarem se mudar para o campus da universidade. Cada um dos cursos no
iMSA inclui um conjunto de aulas em vídeo sob demanda, que fornecem o material básico, além de sessões
semanais em sala de aula ao vivo. A aula do iMSA é global, interativa e altamente envolvente, e os alunos
obtêm insights bastante relevantes, aprendendo com um corpo docente #1 no ranking e trabalhando com
colegas talentosos em projetos de grupo. Embora o programa seja inteiramente on-line, os alunos têm
muitas oportunidades para participar de encontros especiais em todo o mundo, de eventos de ex-alunos
em sua área e visitar o campus. O design flexível do programa iMSA é especialmente atraente para os
profissionais que trabalham e o aumento salarial médio para aqueles que se formam no iMSA é de 16%.
Para candidatar-se a um dos programas MSA ou iMSA, você precisará submeter um personal
statement, seu currículo profissional, as transcrições de suas credenciais acadêmicas, duas cartas de
referência e a nota de proficiência em inglês (TOEFL ou IELTS) , a menos que seja nativo na língua inglesa
ou atenda a um dos critérios de isenção. O programa MSA também exige a nota do GMAT ou GRE, mas
dispensa desse requisito os candidatos com dois ou mais anos de experiência de trabalho. O programa
iMSA não exige o GMAT ou o GRE. Ambos os programas avaliam os candidatos de forma holística.
Para se destacar, você precisará escrever um personal statement forte que conte a sua história e
não apenas repita as informações do seu currículo. Essa é a sua oportunidade de convencer a equipe de
admissão de que você é o candidato ideal e uma ótima opção para o programa.
Ao aplicar para o programa MSA, o seu personal statement deve abordar como a sua experiência
acadêmica e profissional o preparou para o programa MSA, falar de seus objetivos profissionais e as razões
que o levaram a aplicar para o programa MSA. Por exemplo, se o seu GPA está abaixo de 3,0 em uma
escala de 4,0, você deve explicar as circunstâncias que o levaram a obter este GPA e o seu plano para se
destacar no programa MSA.
Ao aplicar para o programa iMSA, o seu personal statement deve explicar como a sua formação e
experiência influenciaram a decisão de aplicar para o programa iMSA e o motivo pelo qual você acha que
é a opção ideal para o MSA on-line da Gies.
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Suas cartas de referência são muito importantes porque fornecem informação adicional sobre o seu
desempenho e experiência anteriores que podem ter preparado você para ser bem-sucedido no programa.
Desta forma, você deve ser criterioso ao selecionar as suas referências e escolher pessoas que estão em
melhor posição para escrever uma carta perspicaz que fará de você um candidato desejável. O programa
MSA exige duas cartas de professores ou supervisores profissionais, e o iMSA exige que pelo uma de duas
cartas de referência seja de um supervisor atual ou anterior.
Tenha em mente que as equipes de admissão dos programas MSA e iMSA consideram as aplicações
de forma holística. Se o seu GPA ou nota de proficiência em inglês não são altas como gostaria, um personal
statement forte e referências positivas são indicadores relevantes sobre o seu sucesso futuro no programa.
Certifique-se de que seu personal statement seja potente e escolha suas referências sabiamente.

Conclusão
Um mestrado em contabilidade é uma oportunidade excepcional para adquirir novos conhecimentos
e habilidades, expandir sua rede de contatos, e abrilhantar a sua carreira. Neste editorial, analisamos as
várias facetas que você deve avaliar ao selecionar um programa de mestrado em contabilidade, além de
fornecer recomendações para uma submissão bem sucedida, concluindo com um exemplo dos programas
de mestrado em contabilidade da Gies. Esperamos que as observações que compartilhamos, aqui, sejam
úteis para orientá-lo e desejamos a você tudo de bom ao embarcar nessa jornada de mudança de vida.
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