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Prezados leitores, este é um novo número lançado pela Revista Ciências Sociais em
Perspectiva, que possui em seu escopo as linhas de pesquisas do mestrado profissional em
Administra e do Mestrado Acadêmico em Contabilidade, da UNIOESTE, campus de Cascavel.
O primeiro artigo desta edição tem o título “O RAMO METAL-MECÂNICO E A
INDUSTRIALIZAÇÃO NAS MESORREGIÕES DO PARANÁ NOS ANOS DE 2007 A 2017”,
elaborado por Katia Fabiane Rodrigues e Iara Zanardini Andrade, as quais discutiram indústria
paranaense, que contribui de forma significativa com a geração de emprego e renda no país.
O segundo artigo intitulado de “ELITES POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA”, confeccionado por Maria Tereza Ribas
Sabará, Mônica Aparecida da Rocha Silva e Nilton Marques de Oliveira, os quais trataram sobre
o histórico de transformação do conceito de desenvolvimento de um paradigma estritamente
econômico para então, trazer as recentes contribuições de Amartya Sen e Douglas North aos
dilemas do desempenho e desenvolvimento das diferentes sociedades.
O terceiro artigo é de Márcia Regina Castro Barros, com o título de “O TELETRABALHO
EM DOMICÍLIO: DEFINIÇÕES E DEBATES CONTEMPORÂNEOS”, com o objetivo de
apresentar as definições acerca do teletrabalho em domicílio estabelecendo os limites conceituais
dessa modalidade de trabalho.
O quarto artigo teve o título de “CENÁRIO NACIONAL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
SOBRE ORÇAMENTO”, elaborado por Ketlyn da Silva Pasquali, Tabatha Caroline Bonafin dos
Santos, Leandro Augusto Toigo e Sidnei Celerino da Silva com o analisar o cenário nacional da
produção científica sobre o orçamento. Empregou-se a revisão sistemática conforme a
metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).
O quinto artigo foi escrito por Caroline Keidann Soschinski, Daiani Schulp e Marcia
Zanievicz Silva, intitulado de “CIÊNCIA VERSUS PSEUDOCIÊNCIA: UM DUELO AINDA
ENFRENTADO?”, discutindo sobre o complexo debate sobre o problema da demarcação e a falta
de consenso sobre critérios capazes de distinguir a ciência da pseudociência, levou a realização
desse ensaio teórico, o qual objetivou refletir sobre a validade em discutir o que é conhecimento
científico e o que não é, em termos filosóficos.
Já, no sexto artigo, os autores Adhmir Renan Voltolini Gomes, Tabatha Caroline Bonafin
dos Santos, Sidnei Celerino da Silva e Roberto Francisco de Souza, escreveram sobre o “O
PROFESSOR DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: PROBLEMAS E DESAFIOS DA DOCÊNCIA EM
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS”, com o intuito de analisar os problemas e desafios
da docência nos cursos de Ciências Contábeis em instituições públicas e privadas, conforme o
ciclo de vida profissional.
O sétimo artigo intitulado de “REMUNERAÇÃO DE EXECUTIVOS E QUALIDADE
DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS”, elaborado por Glaucio Augusto e Juliano Augusto Orsi
de Araujo, com o objetivo de investigar a influência da qualidade do lucro sobre a remuneração
de executivos brasileiros de companhias listadas na B3.
O oitavo artigo é intitulado de TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO GOVERNO
FEDERAL: UMA ANÁLISE SOBRE A ÓTICA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E
CONTROLE, com os seguintes autores, Paulo Roberto Magalhães Cordeiro, José Marilson

Martins Dantas, Clesia Camilo Pereira e teve como objetivo. verificar as percepções dos gestores
municipais quanto ao planejamento e coordenação por parte da União, em relação aos repasses de
recursos aos municípios.
E por fim, o nono artigo, intitulado de “COMPREENDENDO OS RISCOS
OPERACIONAIS FISCAIS: UMA ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DA CONTINGÊNCIA”, dos
seguintes autores, Júlio César Ferreira, Marlla Oliveira Feitosa, José Antônio Cescon e Vinicius
Abílio Martins, com o objetivo de analisar o grau de conhecimento dos gestores sobre os processos
de compras públicas identificando indicadores relevantes à sua gestão.
Desejamos uma ótima leitura a todos.
Cascavel, Setembro/2021.
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