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EDITORIAL

Alegria sempre renovada quando publicamos mais um número de nosso periódico, a REPeC. Agora 
temos publicações referentes ao período de janeiro a abril de 2011. Contamos com cinco artigos e uma 
resenha. Todas as manifestações humanas podem parecer exageradas quando sistematicamente 
repetidas, com exceção da gratidão. Por isso, renovo meu muito obrigado ao Conselho Editorial da 
REPeC; aos incansáveis Avaliadores; aos pesquisadores e articulistas; e, especialmente, a nossa 
comunidade crescente de leitores.

Esta edição nos oferece o tema atrativo, com uma abordagem de estudo de caso, das etapas e 
dificuldades para elaboração do balanço social de organizações não governamentais. Temos 
também uma análise do planejamento estratégico em organizações contábeis na cidade de São 
Paulo. Explorando o tema das percepções dos estudantes de ciências administrativas com relação 
a nossa área contábil, o artigo sobre o interesse e as atitudes dos estudantes de Administração em 
relação à área contábil nos oferece bom cenário para análise e reflexões. Temos também um resgate 
histórico importante sobre a aula de comércio em Portugal em artigo sobre o ensino da Contabilidade 
em Portugal no século XVIII. Analisando aspectos éticos, assunto sempre recorrente, considerando 
sua importância no exercício da profissão contábil, contamos com estudo que aborda a percepção 
sobre ética de estudantes de curso de graduação em Ciências Contábeis. A resenha nos apresenta 
uma trajetória na docência do ensino superior em Ciências Contábeis, atividade que cresce em 
importância devido a necessidades permanentes de qualificação e compromisso do docente com a 
qualidade do seu trabalho.

Nosso principal interesse volta-se para o estímulo à leitura crítica dos artigos; à participação e interação 
dos estudantes, professores e pesquisadores; e à mobilização para a pesquisa e preparação de 
novos estudos para avaliação e publicação na REPeC.

Boa leitura para todos.

Prof. Dr. José Francisco Ribeiro Filho
Editor Científico


