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EDITORIAL
Esse é o nosso último número neste ano de 2009. Tivemos um ano profícuo para a REPeC,
com muitas conquistas importantes, a exemplo da finalização da migração para o Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) e a indexação em base internacional. Toda a
comunidade “repequiana”, por assim dizer, tem se envolvido intensamente, desde o trabalho
dos avaliadores, a retaguarda da tecnologia, a secretaria, os apoios, para construirmos um
periódico que se integre dentre aqueles considerados de excelência na área de Ciências
Contábeis, ou pela qualidade excepcional do trabalho de todos que fazem a REPeC, temos
convicção de que estamos trilhando este caminho virtuoso.
Cinco artigos e uma resenha fazem parte desta edição. Contamos com um artigo que discute
um estudo experimental para o uso da arte dramática (teatro) no ensino da Contabilidade,
com indicações bastante sugestivas da força interdisciplinar na educação contábil. Outro
estudo, também no campo didático e de ensino, discute o impacto do aprendizado formal
de controladoria na minimização dos vieses cognitivos em decisões gerenciais. Um terceiro
artigo apresenta o modelo gerencial de três dimensões com vistas à identificação do nível de
comprometimento do capital humano em organizações terceirizadas. Outro estudo discute o
nível de percepção e aprendizagem de conteúdos de contabilidade introdutória para estudantes
de outros cursos. Destaque também para o artigo que analisa a transparência fiscal eletrônica
em web sites dos estados brasileiros.
Contamos também com uma resenha oferecida pelo professor Dr. José Alonso Borba, na qual
apresenta uma discussão sobre o programa de pós-doutorado no Canadá, que nos permite
uma inferência bastante enriquecedora deste processo de construção do conhecimento em
contabilidade, em um programa no exterior.
Desejamos que todos aproveitem a leitura. E que, em 2010, tenhamos muitos trabalhos, para que
possamos desempenhá-los com muita sabedoria e profissionalismo! Feliz Natal e Próspero Ano!
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