Apresentação
Damos início a uma nova fase da Revista. As mudanças começam pelo próprio título - Revista
Catarinense da Ciência Contábil - e se estendem à forma de apresentação dos artigos e a compo

sição do Conselho Editorial. O objetivo do CRCSC é oferecer aos profissionais da Contabilidade
um produto cada vez mais completo, que faça jus à crescente produção científica na área contá
bil.
Neste número, vale ressaltar o fato de dois dos cinco artigos terem como tema o ensino da
Contabilidade, refletindo a preocupação com a formação dos professores e com a preparação dos
futuros contadores. No artigo "A contribuição acadêmica na formação do profissional contábir,
os pesquisadores Iracema Ribeiro Roza PoIli, Vanilton Poli i e Vanderlei Ribeiro da Silva, professo
res do Cefet/PR, revelam o resultado de pesquisa realizada com formandos do curso de Ciências

Contábeis de duas IES, uma de natureza pública e outra de natureza privada, e debatem se a
formação acadêmica está atendendo as exigências do mercado de trabalho, contribuindo efetiva
mente para a inserção profissional.

Já no artigo, "A formação pedagógica em Contabilidade - Um pouco de história e algumas
reflexões', o professor Ulysses Ferreira Coelho discute o perfil do professor de Ciências Contá
heis e as novas competências necessárias para a prática docente na área contábil.
Seguindo em outra direção, mas também baseado numa pesquisa, o artigo "Fatores determi
nantes na escolha do sistema de custos para dar suporte ao processo de gestão: um estudo nas
grandes empresas de Santa Catarina", das contadoras Cláudia Catarina Pereira e Use Maria Beu.

ren, revela os sistemas de custos utilizados por 17 empresas de grande porte, bem como o tempo

de uso desses sistemas, a extensão de implantação e sua integração com outros sistemas opera
cionais.

A necessidade do profissional da Contabilidade saber "se vender" e utilizar as ferramentas de
marketing são assuntos abordados no artigo "Marketing contábil: um instrumento de comunica
ção na estratégia competitiva profissional", dos professores Omeri Dedonatto, Sady Mazzioni,

Diogo Pereira dos Santos e Antônio Benedito Silva Oliveira e da contadora Márcia Edir Simon.
O quinto artigo "Patrimônio e o entorno meio ambiental natura", do contador Werno Herckert,

membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, aborda a crescente preocupação dos em
presários em relação ao meio ambiente e o papel do profissional da Contabilidade.
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