EDITORIAL
O Conselho Editorial tem a satisfação de apresentar aos leitores mais uma edição da
Revista Sinergia, uma publicação do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e
Contábeis (ICEAC) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Além dos professores da FURG, o Corpo Editorial e a Equipe de Avaliadores da
Revista Sinergia contam com profissionais de diversas Universidades do Sul do país.
Esta edição é composta por cinco trabalhos, com temas diversificados.
No primeiro o tema é gastos públicos, o artigo de Sibele Leandra Penna Silva e Walmer
Faroni, tem por objetivo é analisar o comportamento dos gastos públicos dos municípios
mineiros e a relação de suas flutuações com o calendário eleitoral.
O artigo seguinte, assinado por Patrycia Scavello Barreto Pinto, Melisa Maia de Paula e
Francisco José dos Santos Alves, tem por foco verificar se existe uma relação das experiências
com a pesquisa científica durante a graduação e as possíveis dificuldades enfrentadas na
elaboração de artigos técnico-científicos pelos discentes em um curso de mestrado.
O terceiro artigo apresenta a percepção dos coordenadores dos cursos de Ciências
Contábeis quanto à relevância da inclusão do ensino da temática ambiental, no processo de
formação dos alunos dos cursos de contabilidade, nas instituições de ensino superior públicas
brasileiras; tem como autores Alex Mussoi Ribeiro, Letícia Fátima Nascimento e Hans Michael
Van Bellen.
Por fim, o artigo de autoria de Marco Aurélio Marques Ferreira, Doraliza Auxiliadora
Abranches Monteiro e Rafaela Silva Campos aborda as características e especificidades da
demanda por operações de microfinanças na microrregião de Viçosa-MG, frente às transações
atualmente praticadas.
Para as próximas edições da Revista Sinergia, esperamos contar com a participação
de professores, pesquisadores e estudantes, interessados em divulgar resultados de trabalhos
nas áreas de Economia, Administração e Contábeis. Para a submissão de trabalhos os
interessados poderão acessar o endereço www.seer.furg.br.
Boa leitura!

