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CARTA DOS EDITORES

É com satisfação que apresentamos a última edição da revista Base de 2011. Encerramos este ano com 
“chave de ouro”, pois temos a satisfação de informar ao nosso público que fomos contemplados na Chamada 
MCTI/CNPq/MEC/CAPES No. 15/2011, de apoio à editoração de periódicos científicos nacionais, neste mês de 
dezembro.

Acreditamos que esta conquista é um sinal de reconhecimento e de investimento em nosso periódico, 
para que possamos continuar nos aprimorando e nos consolidando como um veículo de divulgação de artigos 
acadêmicos de alta qualidade nas áreas de Administração e Contabilidade. Tal conquista nos gratifica e nos 
traz a responsabilidade de continuar trabalhando com afinco no ano vindouro.

Nosso trabalho só é possível graças aos nossos autores, e também, graças à colaboração essencial do nosso 
corpo de avaliadores, os quais estão listados nesta edição. A todos eles, o nosso mais sincero agradecimento. 
Graças a seu trabalho dedicado e competente continuamos a cumprir nossa missão.

Gostaríamos de fazer um destaque especial nessa edição: estamos publicando o artigo “Uma Reflexão 
sobre a Contabilidade: caminhando por trilhas da ‘Teoria Tradicional’ e ‘Teoria Crítica’”, que tem como um dos 
autores o prof. José Francisco Ribeiro Filho, recentemente falecido. A Base, reconhecendo o valor intrínseco do 
artigo, presta assim uma última homenagem a um pesquisador de valiosa presença acadêmica e, sobretudo, 
humana.

Desejamos a todos um excelente 2012 e uma ótima leitura!

Amarolinda Zanela Saccol e Carlos Alberto Diehl
Editores


