Editorial
Prezado Leitor,
esta edição da Revista ConTexto, número 29, volume 15, que corresponde à primeira edição da
revista em 2015, são disponibilizados oito artigos que discutem temas pertinentes às áreas da
Contabilidade e seu ensino e pesquisa.
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O primeiro artigo, intitulado “Um estudo das empresas listadas da BM&FBovespa do setor de construção
civil acerca do reconhecimento das receitas e dos custos com base no CPC 17”, de autoria de Wenner Glaucio
Lopes Lucena e Tamires Campos de Macêdo de Sousa, possui o objetivo de verificar se as empresas do setor
de construção civil reconhecem não só suas receitas, como também seus custos com base no Pronunciamento
Técnico CPC 17: contratos de construção.
O artigo “Avaliação da função educação nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte:
mudança ou inércia social?”, de autoria de Maurício Corrêa da Silva, Fábia Jaiany Viana de Souza, Erivan Ferreira
Borges, Aneide Oliveira Araujo e José Dionísio Gomes da Silva, tem como objetivo avaliar se os municípios de
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são eficientes na gestão dos recursos do ensino fundamental de forma
a provocar mudanças, ou se permaneceram na inércia social nos anos de divulgação do Ideb.
No terceiro artigo, “Prestação de contas no Legislativo local antes e após a Lei de Acesso à Informação”,
os autores Fabiano Maury Raupp e José Antonio Gomes de Pinho investigam a prestação de contas realizada
pelo legislativo local, nos portais eletrônicos, antes e após a Lei de Acesso à Informação entrar em vigor.
O quarto artigo, “Análise do campo científico em pesquisas com a temática Terceiro Setor no Brasil, sob
a perspectiva de redes sociais”, de autoria de Delci Grapegia Dal Vesco, Alexandre Corrêa dos Santos e Jorge
Eduardo Scarpin, tem por objetivo investigar as publicações científicas na temática do terceiro setor no Brasil,
consideradas sob a ótica de redes de cooperação entre autores, instituições, aspectos metodológicos e localidade
regional a elas vinculadas.
O quinto artigo, intitulado “Gestão de custos na autarquia pública: um estudo de caso na coordenadoria
regional de Bambuí do Instituto Mineiro de Agropecuária”, de autoria de Uellington Corrêa, Érik Campos
Dominik, Ricardo Pereira Reis e Bruna Pontara Vilas Boas Ribeiro, objetiva aplicar as técnicas de gestão de
custos para realizar a análise econômica e obter um diagnóstico dos custos de cada um dos serviços prestados
pela Regional de Bambuí do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), além de aferir se os preços de venda estão
condizentes com tais custos.
O sexto artigo, de autoria de Débora Rosa Rodrigues e Denise Mendes da Silva, intitulado “Os impactos
da Interpretação Técnica ICPC 14 para as entidades cooperativas: uma aplicação prática”, tem o objetivo
de analisar quais são os potenciais impactos causados pela aplicação da Interpretação Técnica do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis número 14 (ICPC 14), que entrará em vigor a partir de 2016, para uma sociedade
cooperativa de crédito.
O sétimo artigo, “Análise de informações por segmento das empresas premiadas pelo Troféu Transparência
Anefac/Fipecafi/Serasa 2013”, de Valéria Aparecida Alves Pinheiro e Camila Pereira Boscov, tem o objetivo de
investigar o grau de disclosure da nota explicativa com informações de segmentos nas empresas premiadas pelo
Troféu Transparência 2013 Anefac/Fipecafi/Serasa.
Para finalizar este número da revista, os autores do oitavo artigo, Maria Ivanice Vendruscolo e Magda
Bercht, analisam os aspectos afetivos percebidos pelos docentes de Ciências Contábeis em suas práticas
pedagógicas. As teorias que tratam da afetividade preconizam que o conjunto funcional afetivo influencia o meio
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social e afeta o cognitivo do sujeito. Esse artigo tem como título “Prática pedagógica de docentes de
Ciências Contábeis das regiões Sul e Sudeste do Brasil: um estudo da percepção da afetividade”.
Gostaria de agradecer o apoio recebido pelos pareceristas e pela equipe da revista e desejar os
parabéns aos articulistas.
Márcia Bianchi
Editora Responsável
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