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Editorial
Prezados leitores,
Informamos que, seguindo as normas propostas para o processo de escolha do Conselho Editorial da Revista Mineira de Contabilidade (RMC), em março de 2018, foi homologada portaria do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais com a composição
da nova equipe editorial da RCM. Esta será integrada por mim, Profa. Dra. Edvalda Araújo Leal (UFU), editora geral, e pelos editores
adjuntos: Prof. Dr. Gilberto José Miranda (UFU); Profa. Dra. Rosimeire Pimentel Gonzaga (UFES); Profa. Dra. Nálbia de Araújo Santos
(UFV); Prof. Msc. Oscar Lopes da Silva (CEUNIH); e Profa. Dra. Bruna Camargos Avelino (UFMG).
A equipe editorial compromete-se com a continuidade das boas práticas de editoração da RMC e se empenhará em manter os
avanços em termos de qualidade de publicação promovidos pela revista nos últimos anos. Para 2018 esperam-se novas indexações e a
disponibilização do DOI (Digital Object Identifier) com vistas a atender os requisitos recomendados pelo Qualis Periódicos, nos critérios de
classificação apresentados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
Assim, passamos a apresentar a primeira edição de 2018 da Revista Mineira de Contabilidade, cuja missão é divulgar a produção de conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos na área contábil.
O primeiro artigo, intitulado Divulgação de Informação por Segmento das Companhias de Óleo & Gás Listadas na
SEC, de autoria de Priscila Pontes Nunes, Rafael de Argolo Kronemberg, Odilanei Morais dos Santos e José Augusto Veiga da Costa Marques, analisa o nível de evidenciação das informações por segmento das empresas integradas do ramo de óleo e gás no ano de 2015, de
acordo com as normas norte-americanas e internacionais de contabilidade.
Os autores do segundo trabalho, Karine de Oliveira Ozio, Octavio Gomes do Carmo, Luciano Gomes dos Reis, Jaqueline dos
Santos Ferrarezi e Karina Rocha Henriques Gehlen, analisam se as empresas listadas na BM&FBovespa que pertencem às atividades
potencialmente poluidoras classificadas no Pp/Gu como de nível AAlto e Alto estão evidenciando informações ambientais em suas demonstrações financeiras no artigo Disclosure Ambiental: Um Estudo das Demonstrações Financeiras de Empresas Potencialmente Poluidoras Listadas na BM&FBovespa.
Marcielle Anzilago, Franciele do Prado Daciê e Juliana Andressa Negri são as autoras do artigo A Aceitação da Disciplina
de Sistemas de Informação Contábil: um Estudo Sobre a Atitude dos Estudantes em Relação ao Uso do Computador, cujo
propósito central foi analisar o efeito existente entre as variáveis de atitudes computacionais e a percepção de utilidade dos sistemas de
informação no trabalho sobre a aceitação da disciplina de Sistema de Informação Contábil.
O quarto trabalho, dos autores Lucas Carrilho do Couto, João Estevão Barbosa Neto e Leandro Lima Resende, intitulado Flexibilidade do Orçamento Público Perante a Execução Orçamentária, analisa se o limite constante para abertura de créditos suplementares na Lei Orçamentária Anual de municípios mineiros tem relação com a razão executado/previsto de seus respectivos orçamentos.
Walter Luiz Leite Carvalho de Miranda, Ronaldo José Rêgo de Araújo, Ígor Figueirêdo Leite e Carla Janaína Ferreira Nobre
avaliam a qualidade da Gestão Fiscal dos Estados que compõem a Federação brasileira no artigo Avaliação da Gestão Fiscal nos Estados Brasileiros: Análise no Quinquênio 2011 a 2015.
Por fim, com o propósito de conhecer os procedimentos utilizados por uma empresa do ramo atacadista em relação à provisão
de estoques obsoletos, Emerson Amaro Lemes e Emanoel Marcos Lima apresentam o artigo Análise dos Critérios Utilizados em
Relação aos Estoques Obsoletos em uma Empresa Atacadista.
Deixamos nossos agradecimentos aos autores e avaliadores pelo cuidadoso e dedicado trabalho realizado e desejamos a todos
excelente leitura!

Profa. Dra. Edvalda Araújo Leal
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