
  

VI Olimpíadas de Contabilidade    

       

 

Regulamento 

Objetivo  

As Olimpíadas de Contabilidade têm por objetivo estimular e premiar os melhores estudantes de 

Contabilidade a nível nacional e, simultaneamente, contribuir para a divulgação da importância 

social desta área do conhecimento, bem como para o reconhecimento social dos seus 

profissionais. 

Organização  

A Organização das Olimpíadas de Contabilidade é da inteira responsabilidade do Núcleo 

Associativo Estudantil do Instituto Superior de Contabilidade e Administração (NAE-ISCA) da 

Universidade de Aveiro.  

As Olimpíadas de Contabilidade têm o apoio dos Órgãos de Gestão do Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA) e contam com a colaboração, 

quer de docentes da Escola, quer de docentes das Instituições de Ensino Superiores aderentes e 

das respetivas Associações de Estudantes.    

 

Participantes 

Podem participar nas Olimpíadas de Contabilidade os estudantes que se encontrem regularmente 

inscritos em cursos (do 1.º ou do 2.º Ciclo de Estudos), lecionados nas Instituições de Ensino 

Superior aderentes, que integrem unidades curriculares de Contabilidade.   

 



Realização 

As Olimpíadas de Contabilidade decorrerão em duas fases:   

Seleção – fase eliminatória, à qual têm acesso todos os estudantes participantes. Tem como 

finalidade selecionar os três melhores classificados de cada Instituição aderente. Esta fase 

compreende a realização de uma prova que decorrerá nas respetivas Instituições no dia 24 

de novembro de 2018, com início às 10h.   

Final – nesta fase participam os três melhores estudantes de cada Instituição aderente, 

apurados na fase de seleção, e decorrerá no dia 15 de dezembro de 2018, com início às 10h, 

no ISCA-UA.  

  

Provas  

A elaboração das provas é da inteira responsabilidade do Júri.   

As provas da primeira fase (Seleção) serão enviadas ao docente responsável pela realização do 

evento em cada Instituição aderente, que as disponibilizará aos estudantes no dia da prova, 

garantindo a respetiva vigilância e correção. Até ao dia 30 de novembro de 2018, o docente 

responsável deverá identificar à Organização das Olimpíadas os três estudantes da sua Instituição 

que participarão na fase Final.  

Ambas as fases são compostas por uma prova que terá a duração máxima de 3 horas. As provas 

incluirão, obrigatória e maioritariamente, questões de Contabilidade Financeira, Fiscalidade e 

Contabilidade de Gestão/Analítica. As provas poderão conter, ainda, questões de outras matérias 

contabilísticas.  

As provas são exclusivamente compostas por questões de escolha múltipla. Haverá, contudo, uma 

questão adicional de desenvolvimento que apenas será corrigida em caso de empate nas questões 

de escolha múltipla. 

Durante as provas não será permitido qualquer tipo de consulta. Apenas será permitida a 

utilização de calculadora não programável.  

As soluções das provas serão divulgadas no momento da publicação dos respetivos resultados.  



Júri  

O Júri é designado mediante proposta dos docentes do ISCA-UA que colaboram com a Organização 

das Olimpíadas e aprovado por esta, sendo presidido por um docente do ISCA-UA. 

O Júri é composto por docentes de reconhecida competência do ISCA-UA e de outras Instituições 

de Ensino Superior. 

Compete ao Júri elaborar as provas de ambas as fases, dar orientações quanto à classificação das 

provas da fase de Seleção e classificar as provas da fase Final.   

A classificação do concurso será estabelecida pela nota obtida na fase Final, sendo apenas 

divulgado publicamente o nome dos três primeiros classificados.  

As decisões do Júri não são passíveis de recurso.  

  

Prémios  

Aos três primeiros classificados da fase Final serão atribuídos os seguintes prémios monetários:   

• Primeiro classificado: 600€  

• Segundo classificado: 300€  

• Terceiro classificado: 100€  

Os prémios serão entregues em cerimónia a realizar no ISCA-UA no dia da fase Final ou em dia a 

definir. 

Será atribuído um diploma de participação a todos os estudantes presentes na fase Final. 

 

Casos Omissos  

Todos os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Organização das VI Olimpíadas 

de Contabilidade. 

 

Aveiro, 23 de outubro de 2018 

A Organização  


