Editorial
Prezado Leitor,

N

esta edição da Revista ConTexto, sob a responsabilidade do Programa de Pós-Graduação
em Controladoria e Contabilidade – PPGCONT-UFRGS da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, são disponibilizados cinco artigos que discutem temas pertinentes às áreas da
Contabilidade e seu ensino e pesquisa. Desta forma, apresentamos o número 34 do volume 16, que corresponde
à terceira edição da revista em 2016.

O primeiro artigo, intitulado “Artefatos da Contabilidade Gerencial: um Estudo em Cursos de Graduação
de Ciências Contábeis da Região Sul do Brasil”, de autoria de Leandro Marques, Filipy Furtado Sell, Carlos
Eduardo Facin Lavarda e Vinícius Costa da Silva Zonatto, objetiva identificar os artefatos de Contabilidade
Gerencial que são ensinados nos cursos de graduação em Ciências Contábeis das Instituições de Ensino Superior
(IES) da região sul do Brasil, identificando à qual estágio evolutivo da Contabilidade Gerencial estes pertencem,
bem como observando quais as disciplinas que mais contribuem à disseminação dos mesmos.

O segundo artigo, intitulado “Saberes Docentes na Visão de Egressos do Curso de Ciências Contábeis”,
de autoria de Wemerson Gomes Borges, Eliane Cristina da Silva, Aline Barbosa de Miranda, Gilberto Jose
Miranda e Luciano Ferreira Carvalho, tem como objetivo identificar os saberes fundamentais dos docentes que
foram referências na percepção dos egressos do curso de graduação em Ciências Contábeis.

O terceiro artigo, intitulado “Ativos Biológicos: uma Análise da Aderência ao CPC 29 pelas Companhias
Listadas na BM&FBOVESPA de 2007 a 2015”, de autoria de Vanessa Noguez Machado e Diego de Oliveira
Carlin, tem como objetivo verificar a aderência à norma vigente pelas companhias brasileiras que possuem ativos
biológicos de modo a identificar sua adoção no disclosure voluntário e no disclosure obrigatório.

O quarto artigo, intitulado “Evidenciação de Capital Intelectual De Companhias Listadas Na
BM&FBOVESPA”, de autoria de Marineiva Melo Manganeli, João Eduardo Tinoco Prudêncio e Ernani Ott, tem
o objetivo de analisar o conteúdo da evidenciação de informações voluntárias sobre capital intelectual publicadas
em relatórios da administração de companhias listadas nos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da
BM&FBOVESPA e de empresas do Mercado Tradicional, correspondentes aos anos de 2006, 2009 e 2012.

O quinto artigo, intitulado “Contabilidade no Terceiro Setor: Estudo Bibliométrico no Período de 2004
a 2014”, de autoria de Rubens Carlos Rodrigues, Ana Paula Rocha Vieira, Sandra Maria dos Santos, Augusto
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Cézar Aquino Cabral e Maria Naiúla Monteiro Pessoa, objetiva analisar as características da produção
científica brasileira, na área contábil, relativo às organizações compreendidas no terceiro setor entre os
anos de 2004 a 2014.
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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