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Caros leitores da REPeC. Esta edição de mais uma revista eletrônica – referente ao período 
de maio a agosto de 2011 – conta, como de costume, com cinco artigos e uma resenha. 
De fato, a revista se firmou no meio acadêmico tornando-se referência entre os mestres e 
doutores em Contabilidade.

A produção científica sobre a importância da Contabilidade nunca esteve tão em alta. Nesta 
edição, o leitor encontrará artigos de interesse para classe e para a sociedade. 

Para aqueles que se interessam pelo ensino contábil, vale a pena ler o artigo  Ensinar 
Contabilidade: Tradicional ou Balanços Sucessivos?, onde os autores exploram com seriedade 
o tema proposto. A tecnologia se faz presente no artigo sobre Sistema Público de Escrituração 
Digital abordando a eficácia dessa nova ferramenta que será útil a todos os profissionais. 

A REPeC traz, também, artigos sobre Teses em Contabilidade na USP; Um perfil dos 
programas brasileiros de pós-graduação stricto sensu em Contabilidade; e a Inserção 
Internacional da Pesquisa Científica em Contabilidade desenvolvida o Brasil. 

A resenha desta edição tem por finalidade  apresentar os principais tópicos do processo 
de concepção, desenvolvimento e implantação do Sistema de Informação de Custos do 
Governo Federal (SIC), explorando a obrigatoriedade legal; a estratégia de desenvolvimento 
e implantação; os avanços alcançados com a primeira versão do SIC; e, finalmente, alguns 
desafios em sua perspectiva de futuro.

Reservamos este último parágrafo para um saudoso agradecimento ao nosso inesquecível 
professor Dr. José Francisco Ribeiro Filho  que partiu para o plano superior. Reverenciamos 
este ilustre profissional que nos deixa vários ensinamentos sobre as Ciências Contábeis, 
profissão que abraçou com tanto carinho e dedicação. Obrigado por tudo. A sua contribuição 
será seguida por todos aqueles que amam a Contabilidade.
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