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Prezado leitor, seja bem vindo a mais um número da Revista Ciências Sociais em
Perspectiva, a qual teve o seu escopo alterado, desde 2018, por ter trocado de responsáveis e de
foco. Agora está a cargo dos Mestrados em Administração e do Mestrado em Contabilidade, tendo
como alvo principal, artigos com temas voltados para estas áreas. O primeiro artigo desta edição
tem o título “DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO: alternativa de mensuração da
sustentabilidade social nas empresas SICOOB E UNICRED de Mineiros/GO”, elaborado por Edson
Trajano Vieira e Daniel Resende Freitas, os quais tiveram o propósito de analisar a Demonstração
do Valor Adicionado (DVA) como mecanismo de mensuração de desenvolvimento na dimensão da
sustentabilidade social, nos anos de 2011 e 2012.
O segundo artigo de Danielle Xavier de Santana Silva; Maria do Socorro Orestes Cardoso,
com o título de “A Sociologia e sua trajetória acadêmica no Programa de Pós-Graduação em
Perícias Forenses”, teve a pretensão de apresentar a trajetória acadêmica inédita da área da
Sociologia dentro do primeiro programa de Perícias Forenses do Brasil, através da participação do
projeto de pesquisa intitulado “O Suicídio e suas relações com a Sociologia”, da primeira cientista
social da turma.
O terceiro artigo teve o título “Pressupostos Comportamentais da Nova Economia
Institucional e a Contabilidade”, elaborado por Antonia Silva; Ana Rita Pinheiro Freitas, que
tiveram o propósito de refletir acerca dos pressupostos comportamentais que permeiam a Nova
Economia Institucional (NEI) e sua interface com a Contabilidade. Para tanto, discute acerca das
principais características da NEI (em especial a racionalidade limitada e o oportunismo), sua
concepção, visão da firma e sua contribuição para os estudos em Contabilidade.
O quarto artigo foi escrito por Luana de Mello; Andriele de Prá Carvalho; Paula Regina
Zarelli; Mariana Andrade da Cruz, com o título “Uma Revisão Sistemática de Literatura sobre o
Negro no Mercado de Trabalho”. Teve o intuito de identificar as lacunas de pesquisa evidenciadas
no estudo teórico sobre o negro no mercado de trabalho.
Tratando sobre o “Mercado de trabalho da economia criativa e os diferenciais de
rendimentos em atividades formais e informais”, o autor Jonas da Silva Henrique, que teve como
objetivo apresentar os diferenciais dos trabalhadores que empregam sua mão de obra em atividades
inerentes à economia criativa brasileira. Configurando o quito artigo desta edição.
Já, no sexto artigo, Ana Paula Santana Melo; Fúlvia Fernanda Lima; Josefa Edileide Santos
Ramos; Marcelo da Costa Borba, escreveram sobre a “Admissibilidade da Relação do Consumo de
Energia Residencial e o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil no Período de 1970 a 2011”,
com o intuito de demonstrar a relação do crescimento no consumo de energia residencial e o índice
de desenvolvimento humano brasileiro no período de 1970 a 2011.
E por fim, o sétimo artigo, intitulado “Gestão de Recursos Hidricos em Cenário de
Consórcio Intermunicipal: Efeitos nas Microempresas”, elaborado pelos autores Takeshy
Tachizawa; Saulo Onofre; Djair Picchiai; Luciel Oliveira, os quais objetivaram apresentar a
regulamentação do Consórcio Intermunicipal do Vale do Ribeira na gestão dos recursos hídricos da
região do Vale do Ribeira, provocaram efeitos socioambientais.
Desejamos uma ótima leitura a todos.
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