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RESUMO  
O estudo objetivou identificar a evolução da produção científica dos mestres em Ciências 
Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, titulados no período de 2005 a 2009. A 
pesquisa caracteriza-se como descritiva e quantitativa. Foi conduzida por meio de uma 
pesquisa documental e com auxílio do software UNICET 6. A amostra compreendeu 102 
mestres titulados no Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade 
Regional de Blumenau que defenderam a dissertação no período de 2005 a 2009. Os 
resultados apontaram que  o número maior de produções encontra-se publicadas em anais de 
congressos, seguidas dos periódicos e em menor quantidade em livros ou capítulos de livros. 
Conclui-se, portanto, que os estudos científicos desenvolvidos pelos mestres em Ciências 
Contábeis, foram desenvolvidos em maior percentual, antes da obtenção do título de mestre, 
tanto em anais de congressos, como em periódicos, resumos de anais e livros e/ou capítulos 
de livros. Os dados demonstraram que mesmo após obtenção dos títulos, embora em menor 
proporção, os mestres continuam disseminando conhecimento científico por meio de 
publicações científicas. Entretanto, as produções em periódicos e livros, veículos de 
comunicação mais acessíveis no âmbito acadêmico e mais valorizados atualmente pela 
CAPES,  ainda são muito incipientes na área contábil. 

 
Palavras-chave: Produção Científica; Mestres em Ciências Contábeis; Universidade 
Regional de Blumenau. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 A disseminação do conhecimento se consolida a partir da produção científica nos 
diversos ramos dos saberes. As pesquisas científicas são de fundamental importância para que 
os pesquisadores, cientistas, administradores e usuários das informações se atualizem e 
solidifiquem o conhecimento científico sobre os mais variados temas. A divulgação e 
sistematização dos estudos que já foram desenvolvidos, na visão de Oliveira (2002, p. 2) 
“significa dar a conhecer aos pesquisadores iniciantes informações que possam auxiliá-los a 
compreender os esforços que serão necessários para o desenvolvimento de suas carreiras”. 
 Para Frezatti (2000, p.1), “as publicações acadêmicas são importantes pontos de 
sustentação do trabalho científico desenvolvido no mundo”. Verifica-se a relevância da 
produção científica, bem como de sua divulgação por considerar que é por meio dessas 
pesquisas que pesquisadores e demais interessados ampliam seus conhecimentos específicos 
sobre determinado assunto. Dessa forma, percebe-se o quão importante para a academia é a 
divulgação de estudos desenvolvidos por meio dos diversos veículos de comunicação.  
 Os estudos científicos são na maior parte, desenvolvidos por pesquisadores atuantes na 
graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu (mestrado e doutorado). Conforme dados  
disponibilizados pela CAPES (2010), há no Brasil 24 programas de pós-graduação em 
contabilidade, sendo que quatro possuem cursos de mestrado e doutorado respectivamente e é 
nesses cursos lato sensu e stricto sensu  que mais há produção científica na respectiva área.  
 A Universidade Regional de Blumenau (FURB) conta com um curso de mestrado em 
Ciências Contábeis e um curso de doutorado em Ciências Contábeis e Administração. O 
programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis teve o mestrado reconhecido pelo 
Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC), conforme Resolução nº. 038, de 
29 de junho de 2004 e recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) em 24 de maio 2005. Já o curso de doutorado foi 
recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) em 17 de abril de 2008. (FURB, 2010). 
 Diante do exposto, infere-se que a contribuição desse estudo está em analisar as 
produções científicas realizadas antes, durante e depois do egresso no curso de pós-graduação 
stricto sensu em Ciências Contábeis, buscando respostas para a seguinte questão de pesquisa: 
Qual a evolução da produção científica dos mestres em Ciências Contábeis da Universidade 
Regional de Blumenau no período de 2005 a 2009? Assim o estudo tem como objetivo 
identificar a evolução da produção científica dos mestres em Ciências Contábeis da 
Universidade Regional de Blumenau titulados no período de 2005 a 2009. 

Justifica-se a relevância deste estudo por analisar a evolução da produção científica 
dos mestres titulados em Ciências Contábeis, verificando os principais veículos de divulgação 
utilizados por tais mestres para publicação de estudos desenvolvidos, contribuindo com a 
evolução científica na área contábil. Cunha e Cornachione Júnior (2008) justificam que 
estudos centrados na produção científica de doutores e mestres em Ciências Contábeis 
tornam-se relevantes por influenciar nas diretrizes dos processos seletivos de diversos cursos 
de pós-graduação stricto sensu, em especial àqueles candidatos que possuem 
comprometimento com a academia, por meio de realizações e divulgação de estudos 
científicos para a sociedade. Desta forma, a contribuição está relacionada à evolução da 
produção científica dos alunos antes, durante e após a conclusão do mestrado em Ciências 
Contábeis. 

O artigo contempla sete seções, iniciando com esta de caráter introdutório que aborda 
a contextualização do tema, problema de pesquisa, objetivo e justificativa. Na sequência, 
relata a relevância da produção científica na área contábil, veículos de divulgação e pesquisas 
relevantes sobre o tema. A quinta seção descreve os aspectos metodológicos utilizados para 
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elaboração do respectivo estudo. Após, apresenta-se a análise dos dados e por último as 
considerações finais com recomendações para futuras pesquisas. 
 
2 RELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA CONTÁBI L 

No que tange à produção científica, Vasconcelos (1994, p. 37) cita que “o domínio do 
conteúdo específico, acompanhado da constante atualização do mesmo, é cobrança facilmente 
identificada no discurso tanto institucional, como discente”.  Infere-se nesse contexto que há 
uma preocupação por parte das instituições de ensino superior relacionada às produções 
científicas que são desenvolvidas no âmbito acadêmico com foco em diversas áreas do 
conhecimento. 

De acordo com Schwartzman (1984, p. 1), “a publicação científica é essencial para a 
pesquisa, que só passa a existir a partir do momento em que é publicada”. Percebe-se que para 
ser considerada como pesquisa de fato, há a necessidade de publicação por meio dos diversos 
meios de divulgação, ou seja, a publicação é uma etapa da própria pesquisa. O autor relata 
ainda que “a publicação é um produto natural e indispensável da atividade científica e 
tecnológica. É através dela que o pesquisador comunica o resultado de seus trabalhos, 
estabelece a prioridade de suas descobertas e contribuições, e firma sua reputação”. 
(SCHWARTZMAN, 1984, p.1) 
  Muitos dos estudos desenvolvidos no âmbito contábil originam-se de cursos de pós-
graduação lato sensu e stricto sensu (mestrado e doutorado).  Para Silva, Oliveira e Ribeiro 
Filho (2005, p. 22), “a pesquisa científica em Contabilidade vem sendo fortalecida dia-a-dia 
com o empenho de pesquisadores, professores, estudantes etc. que buscam analisar os 
fenômenos que ocorrem no âmbito da Ciência Contábil”.  

As pesquisas científicas apresentam como principal objetivo a difusão do 
conhecimento sobre determinado assunto em uma dada área científica. Silva, Oliveira e 
Ribeiro Filho (2005, p. 22) quanto ao âmbito da divulgação do conhecimento relatam que “as 
pesquisas da área contábil em sua maioria são apresentadas em encontros, congressos e, 
sobretudo, publicadas em periódicos, viabilizando a difusão do conhecimento”. 

No momento em que os estudos desenvolvidos por pesquisadores da área contábil e 
demais áreas do conhecimento são publicados em anais de congressos, periódicos e outros 
meios de comunicação, há a necessidade de divulgação dessas produções científicas por meio 
do currículo lattes utilizado como veículo de divulgação das diversas produções científicas 
desenvolvidas. O currículo lattes “registra a vida pregressa e atual dos pesquisadores sendo 
elemento indispensável à análise de mérito e competência dos pleitos apresentados à 
Agência”. (CNPQ, 2010).  

O objetivo do currículo lattes na plataforma do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) tem como objetivo uniformizar as 
informações curriculares para que não só a Agência mantenedora como também demais 
instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do país se utilizem de tal 
ferramenta. De acordo com dados disponíveis no CNPQ em setembro de 2010, já foram 
cadastrados 1.626.069 currículo lattes no Brasil, sendo que 14% referem-se a mestres; 8% 
doutores; 25% graduandos; 18% especialistas e 36% outros (não informados).  
 Destaca-se a importância em manter o currículo lattes constantemente atualizado, pois 
é por meio dele que os usuários das informações, bem como pesquisadores terão acesso às 
suas publicações em anais de congressos, periódicos, jornais, informações sobre 
apresentações de trabalhos, participação em congressos, seminários, eventos, bem como 
informações pessoais, vínculos profissionais dentre outras informações.  
 
3 VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO 
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 Há vários meios de comunicação que podem ser utilizados para divulgar estudos 
relevantes no campo científico. Os meios de divulgação mais comuns em que se disseminam 
os conhecimentos científicos são livros, periódicos, dissertações, teses, relatórios, anais de 
congressos, currículo lattes entre outros. (OLIVEIRA, 2002).  
 Para Oliveira (2002, p. 69), os estudos científicos “via de regra são avaliados pela sua 
contribuição para a ciência através de sua produção científica, os artigos e os periódicos têm 
um grande peso nesta avaliação, uma vez que estão entre os principais instrumentos e veículos 
de divulgação da produção científica”. Daí a importância em estar divulgando os estudos 
desenvolvidos nas diversas áreas do conhecimento. 

A maior representação de publicações de estudos desenvolvidos no meio acadêmico 
centra-se em periódicos e anais de congressos específicos focados em determinada área do 
conhecimento. Miranda e Pereira (1996, p. 377) citam que “as pesquisas sobre a atividade 
acadêmica registrada em periódicos apontam para um sistema altamente estratificado em que 
a produtividade e o prestígio estão concentrados em uma pequena, mas dominante, elite de 
autores e instituições”. 

Na concepção de Oliveira (2002, p. 69), “os artigos publicados em periódicos 
representam uma relevante parte do fluxo de informação originado com a atividade científica 
de pesquisa”. A comunicação científica, entendida como o conjunto de atividades associadas 
à disseminação e ao uso da informação, é importante para a aceitação do que é produzido 
cientificamente como constituinte do conhecimento científico. (OLIVEIRA, 2002, p. 69). 
Dentre os diversos periódicos que divulgam estudos na área contábil e afins, destacam-se a 
revista Pensar Contábil; Revista de Administração, Contabilidade e Economia (RACE); 
Revista de Administração Contemporânea (RAC); de Contabilidade da UFBA; Revista 
Universo Contábil; Revista de Administração Mackenzie (RAM); Revista Brasileira de 
Finanças; Contabilidade Vista & Revista; Revista Contemporânea de Contabilidade (UFSC); 
Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade; RAE Eletrônica e Impressa; Revista de 
Contabilidade e Finanças, dentre outras. 

Além dos periódicos, os anais de congressos também são atrativos no meio acadêmico 
para socialização de estudos nas mais variadas áreas do conhecimento. Ohira, Sombrio e 
Prado (2000, p. 27) descrevem que há várias formas para comunicação de estudos, no qual 
citam que “a oral é a mais antiga e importante da humanidade. Em reuniões e congressos, o 
cientista entra em contato direto com seus pares e submete seus resultados e idéias aos 
colegas”. Verifica-se, portanto, que na área contábil, os estudos são divulgados também por 
meio de anais de congressos, tanto específicos da área contábil como nas áreas de 
administração, economia, finanças e outros. 

Dos diversos anais de congressos utilizados como veículo de divulgação da produção 
científica, destacam-se os anais da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis (AnpCONT); Encontro da ANPAD (EnANPAD); Congresso Brasileiro de 
Custos (CBC); Congresso USP de Controladoria e Contabilidade; Congresso Brasileiro de 
Contabilidde; Seminário em Administração (SEMEAD); Encontro Nacional de Engenharia da 
Produção (ENEGEP); Congresso Internacional de Gestão da Tecnologia e Sistemas de 
Informação (CONTECSI); Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio 
Ambiente ENGEMA) e; outros. Tais anais de congressos são considerados publicações 
provisórias, pois após sua publicação passará por ajustes para ser encaminhado a um 
periódico considerado como publicação permanente. (CAPES, 2010). 
 
4 PESQUISAS RELEVANTES  

O desenvolvimento deste estudo decorre da leitura de pesquisas relevantes que foram 
desenvolvidas sobre produção científica. Dentre os periódicos, anais de congressos e 
dissertações analisadas, destacam-se: Revista Contabilidade, Gestão e Governança - RCGG; 
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Revista Brasileira de Pós-Graduação – RBPG; Caderno de Saúde Pública; Revista 
Contemporânea de Contabilidade - RCC; Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade – 
REPeC; Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade – ENEPQ; 
Encontro Nacional de Pós-Graduação – EnANPAD; Dissertação de Mestrado FEA/USP.  Tais 
estudos relevantes que foram selecionados para o delineamento do respectivo estudo são 
descritos de forma breve. 

Barata e Goldbaum (2003) desenvolveram um estudo por meio das informações 
disponíveis no currículo lattes, com o objetivo de estabelecer o perfil dos pesquisadores com 
bolsa de produtividade em pesquisa na área de Saúde Coletiva do CNPQ. Os autores 
identificaram formação, área de atuação, produção e divulgação cientifica desenvolvida. 
Constataram que 70% dos pesquisadores são formados em Ciências da Saúde (destacando 
medicina) e 18% Ciências Humanas (destacando sociologia), sendo que 60% concluíram o 
mestrado e doutorado em saúde coletiva. Quanto à divulgação da produção científica, os 
pesquisadores publicaram 1.124 artigos no período de 2000 a 2002, sendo que dos artigos 
publicados, 620 foram publicados em periódicos da área da saúde coletiva e 504 em 
periódicos de outras áreas. Verificaram também que a produção é em geral publicada em 
periódicos A internacional, e A/B nacional, sendo que os periódicos que se destacaram foram 
Revista de Saúde Pública e Cadernos de Saúde. 

Castro (2005) desenvolveu sua dissertação de mestrado em administração com o 
objetivo de mapear a influência do estágio pós-doutoral sobre a produção dos docentes em 
programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Os dados foram coletados 
diretamente no currículo lattes dos envolvidos na amostra de pesquisa. O autor construiu um 
índice que objetivou trabalhar com duas vertentes, uma centrou-se no levantamento da 
produção docente antes e depois da realização do curso de pós-doutorado e a outra por meio 
da comparação do desempenho acadêmico coletivo entre os pesquisadores que optaram em 
realizar estágio pós-doutoral e os que optaram por não realizar tal estágio. O Autor concluiu 
que quando da realização do pós-doutorado, há influência visível sobre o aumento de 
publicações em revistas internacionais com qualificação Qualis A de 49% para 53%, sendo 
que as demais publicações em revistas B e C internacionais e nacionais mantiveram-se sem 
alterações. Em relação aos docentes com e sem pós-doutorado, há uma tendência no 
acréscimo de produção relacionada aos docentes com pós-doutorado, porém essa tendência é 
subjetiva visto que em alguns casos, o desempenho relacionado à produção científica 
apresenta-se de forma similar, independente de o docente cursar pós-doutorado ou não. 

Luiz (2006) desenvolveu um estudo objetivando criar um debate sobre a produtividade 
acadêmica, desenvolvendo uma proposta com diversas dimensões referente à produção 
científica, podendo ser flexibilizada de acordo com as especificidades de cada área do 
conhecimento científico que já foram definidas pelas agências reguladoras e de fomento do 
Brasil, bem como das instituições de ensino. A proposta pretende atingir todos os 
pesquisadores brasileiros, àqueles envolvidos com a produção e reprodução do conhecimento 
científico. Tal proposta abrange sete dimensões quantificáveis, sendo: titulação; magistério e 
orientação; distinções e prêmios acadêmicos; produção bibliográfica (livros; tradução); 
impacto da produção bibliográfica (de qualquer produção e excluindo autocitação); trabalhos 
técnicos; participação em bancas. A proposta, de acordo com o autor, se utilizada 
devidamente adaptada às especificidades de cada ramo do conhecimento pode resgatar outras 
dimensões dos estudos acadêmicos, até mesmo a própria autoestima dos pesquisadores, 
podendo até aumentar a produtividade dos estudos. 

Oliveira et al. (2007) realizaram um estudo com o objetivo de analisar o perfil dos  
pesquisadores em produtividade (PQ) do CNPQ da área de administração e contabilidade. Os 
dados foram obtidos diretamente no site do CNPQ por meio do currículo lattes. O estudo 
descritivo avaliou as características pessoais, de formação e produção bibliográfica de 85 
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doutores em produtividade (PQ) do CNPQ. Os autores concluíram que as áreas de 
administração e contabilidade possuem pesquisadores com variação em sua formação 
profissional, na qual a maioria cursou doutorado no Brasil. Quanto à produção científica, 29% 
das produções são publicadas em congressos internacionais principalmente no ENANPAD, , 
seguido de 12% em congressos nacionais. No que tange aos periódicos, 18% das publicações 
foram feitas em periódicos locais, seguidos de 12% em periódicos nacionais e 1% em 
periódicos internacionais. Os autores verificaram também que muitos dos periódicos e 
eventos relatados nos currículos lattes não possuem Qualis, apresentando 12% para 
periódicos e 8% para eventos sem a qualificação Qualis. 

Cunha e Cornachione Júnior (2008) desenvolveram um estudo que tinha como 
objetivo levantar e caracterizar contribuições acadêmicas dos doutores em Ciências 
Contábeis. Os dados foram obtidos por meio dos currículos lattes de 125 doutores, 
considerando a data de 31 de dezembro de 2005. Analisando o período anterior ao egresso, 
1/3 dos doutores não publicaram nenhum artigo científico em periódicos ou eventos, e, se 
caso o fizeram, foi antes de 31 de dezembro de 2004. Destes, 60% possuem seus currículos 
atualizados; 68% dos doutores encontram-se vinculados a algum grupo de pesquisa e 5,6% 
são bolsistas de produtividade do CNPQ. Quanto à publicação, 60% publicaram artigos em 
periódicos, sendo 31,6% em periódicos com classificação Qualis A e 28,8% em periódicos 
não classificados. No que tange às publicações em eventos, concluiu-se que 8,8% nunca 
publicaram estudos em eventos, sendo que 32% publicaram em eventos antes de 2004 e 68% 
publicaram estudos a partir de 2005. 

Beuren et al. (2009) realizaram um estudo que objetivava analisar as redes de pesquisa 
dos egressos do curso de doutorado em Ciências Contábeis da FEA/USP, para tanto 
realizaram uma pesquisa documental por meio dos currículos lattes dos doutores titulados em 
controladoria e contabilidade formados na universidade foco do estudo ente 1962 a 2008. O 
estudo focou a amostra de 158 doutores que continham currículo lattes disponível no site do 
CNPQ. Os autores concluíram ao analisar a atuação profissional dos doutores, que a maioria 
pratica atividades relacionadas à academia. Quanto à produção cientifica desenvolvida no 
decorrer do período de 1998 a 2008, percebeu-se que a maior parte refere-se a trabalhos 
publicados em anais de congressos, seguido de periódicos. Os autores inferem que as 
pesquisas publicadas em periódicos ainda é incipiente visto que os periódicos tornam as 
pesquisas mais acessíveis para a comunidade científica. Na análise das redes de publicações, 
constatou-se que há predomínio de fortes relações nas publicações de artigos em periódicos, e 
ligações fracas em livros, capítulos de livros e textos de jornais/revistas. 

Martins e Monte (2009) realizaram um estudo com o objetivo de investigar a 
influência do título de mestre em Ciências Contábeis na produção científica dos mestres 
egressos do Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis da UnB/UFPB/UFPE/UFRN, por meio de uma pesquisa exploratória e descritiva 
com aplicação de um questionário aos egressos do programa, sendo que a produção científica 
foi analisada tendo como base as informações disponíveis nos currículos lattes. O estudo 
investigou a variação da produção científica dos profissionais por meio da participação em 
grupo de pesquisa; participação/coordenação de projeto de pesquisa; publicação de artigos em 
periódicos e; publicação de artigos em eventos recomendados pela CAPES. Concluíram que 
aproximadamente 31% dos integrantes da amostra fazem parte de algum grupo de pesquisa, 
sendo que 66% dos projetos realizados por eles foram iniciados após o ingresso no mestrado. 
As médias de publicação em periódicos e eventos após o ingresso no curso foram 
significativamente superiores às médias anteriores ao ingresso, comprovando a influência 
positiva dessa titulação nas produções científicas. 

Visando contribuir com os estudos acima referenciados, esta pesquisa busca identificar 
a evolução da produção científica dos mestres em Ciências Contábeis do Programa de Pós-
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Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau titulados no 
período de 2005 a 2009, destacando o ano de titulação do mestrado; início de doutorado (se 
houver); data de atualização do currículo lattes; origem/cidade; produção bibliográfica 
publicada em periódicos; anais de congressos (destacando os principais na área contábil); 
apresentação de trabalhos em anais de congressos; livros e capítulos de livros publicados e 
resumos de anais. 

  
5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 Como o objetivo da pesquisa foi identificar a evolução da produção científica dos 
mestres em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau titulados no período 
de 2005 a 2009, optou-se pela pesquisa descritiva. Para Gil (2002, p.42), “as pesquisas 
descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 
 Nos tipos de pesquisas descritivas, “os fatos são observados, registrados, analisados, 
classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre eles”. (ANDRADE, 2002, 
p. 19-20). Neste sentido, no decorrer da análise, os pesquisadores foram fiéis aos dados 
coletados. 
 No que tange aos procedimentos da pesquisa, optou-se por um estudo documental, 
pois utilizou-se dados disponibilizados no site do CNPQ, diretamente na plataforma lattes dos 
mestres em Ciências Contábeis titulados na FURB no período de 2005 a 2009.  

Quanto ao problema: Qual a evolução da produção científica dos mestres em Ciências 
Contábeis da Universidade Regional de Blumenau realizada no período de 2005 a 2009, a 
pesquisa classifica-se como quantitativa. Martins e Theóphilo (2007, p.103) citam que nas 
pesquisas quantitativas “o pesquisador, dependendo da natureza das informações, dos dados e 
das evidências levantadas, poderá empreender uma avaliação quantitativa, isto é: organizar, 
sumarizar, caracterizar e interpretar os dados numéricos coletados”. Desta forma, o estudo 
visa demonstrar os dados numéricos referentes às produções científicas aprovadas pelos 
mestres em Ciências Contábeis da FURB. 

A população abordada no respectivo estudo compreende todos os mestres titulados na 
FURB, desde o reconhecimento oficial do curso em 2005 até o ano de 2009. A amostra 
compreende 102 mestres que defenderam a dissertação no período selecionado, das quais 
estão disponíveis no site da Universidade. O Quadro 1 apresenta os mestres que compõem a 
amostra desta pesquisa. 

 
Ano Nº 

Dissertações 
Mestres em Ciências Contábeis – FURB 

 
 
 
 
 
 

2005 

 
 
 
 
 
 

47 

ARTIFON, Renato Luis; ANDREATTA, Adalberto; BIAZZI, Juceli Antonio; 
BALMANN, Gilvanio; BISCARO, Eli Teresinha; CARDOSO, Amilton Fernando; 
CUNHA, Paulo Roberto da; DEDONATTO, Omeri; FIORESE, Abrao; FROZZA, 
Cleunice Fátima; FABRIS, Ildo; FELIPPINI, Francisco; FISTAROL, Carlos 
Fabiano; GALANTE, Celso; GIELOW, Paulo Oscar; HAUSSMANN, Darcle Costa 
Silva; HAIDER, Luiz Felipe; KNUTH, Valdecir; LIMA, Miriam Leopoldina Herbst 
de; LEIDENS, Gilson Luiz; LIZOTE, Suzete Antonioeta; LINKE, Ivanete; 
MARÇAL, Elizabeth Krummenacher; MOROZINI, João Francisco; MARIOTTO, 
Joselito; MATTOS, Manoel Salésio; MATOS, Paulo Onildo de; MAZZIONI, Sady; 
MELO, Vander da Silveira; OSTROWSKI, Maria Clementina Bruço; OLIVEIRA, 
Edison Luiz de; PRONER, Ademir; PARISOTTO, Iara Regina dos Santos; PINTO, 
Marcos Moreira; ROMANOWSKI, Luiz Roberto; ROSA FILHO, Celso da; 
SANTOS Célio Corrêa dos; SILVA, Tarcísio Pedro da; SELL, Isair; SOARES Rute 
Cristina Meurer; TAMANINI, Délci; TÁRTARI, Joarês; THOME, Valmir Alberto; 
ULRICH, Sigolf; WICKERT, Júlio Alberto; WINCKLER, Pablo Rozano. 

 
 

 
 

ALVES, Marcio; BRAUM, Loreni Maria dos Santos; COSTA Rosenei Novochadlo 
da; CUSTÓDIO, Marcos Aurélio; EIDT, Jorge; ELIAS, Paulo Roberto;  FASSINA, 
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2006 

 
21 

Paulo Henrique; GALLON, Alessandra Vasconcelos; GRUNOW, Aloisio; GOEDE, 
Ivan Taciano; MENEGAT, Valdenir; NOVELLO, Aliciane Aparecida; OLIVEIRA,  
Antonio de; ORO, Ieda Margarete; PALHA, Dulcicléa de Jesus; PEREIRA, Marcia 
Batista; SABADIN, Anderson Léo; SALAMONI, Franciane Luiza;THEODORO, 
Aldecir José; VASCONCELOS, Emerson Hochsteiner de; VIEIRA, Marli Terezinha. 

 
2007 

 
12 

BOFF, Marines Lucia; COSTA, Adilson; EYERKAUFER, Marino Luiz; FIETZ, 
Édina Elisangela Zellmer; KLANN, Roberto Carlos; KOWALSKI, Fabio Darci; 
LIMA JÚNIOR, Reinaldo de; MÜLLER, Elza Terezinha Cordeiro; PASQUAL, Dino 
Luiz; SCHLINDWEIN, Antônio Carlos; SOUZA, Celia; SOUZA, José Carlos de. 

 
 

2008 

 
 

15 

ALTHOFF, Noemia Schroeder; BOGONI, Nadia Mar; COSTA, Carlos Alexandre 
Gehm; FERNANDES, Luciano; GRANDE, Jefferson Fernando; LAUDELINO, 
Julien Ariani de Souza; LOURENSI, Adriano; LUCIANI, Josiane Carla Jamoski; 
PINTO, Juliana; RODRIGUES, Sidiney; STEDILE, Ricardo Marsilio; BASTOS, 
Éder Claudio; SILVA, Gilton Paulo da; SILVA, Adriano José da; ZONATTO, 
Vinicius Costa da Silva. 

 
2009 

 
7 

CZESNAT, Aline Fernandes de Oliveira; ERFURTH, Alfredo Ernesto; FACHINI, 
Gilson Jober; KROENKE, Adriana; OLIVEIRA, Everaldo Leonel de (In Memorian); 
SOTHE, Ari; SPESSATTO, Gisele. 

Quadro 1 – Mestres em Ciências Contábeis pela Universidade Regional de Blumenau  
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 Como pode ser observado no Quadro 1, o programa formou em 2005 um total de 47 
mestres em Ciências Contábeis. O motivo pela quantidade de mestres formados nesse período 
deu-se pela Universidade ter seu curso de mestrado reconhecido pelo CEE/SC, em junho de 
2004, e pela CAPES, em maio de 2005.  Já no ano de 2006 formou 21 mestres, seguido de 12 
em 2007, 15 em 2008 e 7 no ano de 2009. 
 Para o processo de coleta de dados, após seleção dos 102 mestres identificados por 
meio das dissertações aprovadas, defendidas e disponibilizadas no site da FURB, foi 
elaborada uma ficha padronizada em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel para a tabulação 
dos dados obtidos no site do CNPQ por meio do currículo lattes, no período de agosto e 
setembro de 2010, elencando os seguintes itens: ano de conclusão do mestrado; início do 
doutorado; data de atualização do currículo lattes; cidade/estado de residência; artigos 
aprovados em periódicos; artigos aprovados em anais de congressos; apresentação de 
trabalhos; livros publicados; capítulos de livros publicados e; resumos em anais de congressos 
tabulados anualmente. 

Para analisar as publicações nos periódicos e anais de congressos dos mestres, foi 
empregado a análise de redes por meio do software UNICET 6 para melhor visualizar a 
quantidade de artigos publicados.  

O estudo limitou-se a analisar a produção científica dos mestres em Ciências 
Contábeis que obtiveram seu título na Universidade Regional de Blumenau (FURB) no 
período de 2005 a 2009. Neste sentido, os resultados não podem ser generalizados para outros 
mestres em Ciências Contábeis, sendo restritos aos mestres que compunham a amostra desse 
estudo. 
 
6 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 Essa seção tem como finalidade analisar e descrever os dados encontrados referentes 
aos mestres em Ciências Contábeis da FURB formados no período de 2005 a 2009, com o 
objetivo de identificar a evolução da sua produção científica. A Tabela 1 contempla a junção 
de todos os mestres titulados na Universidade Regional de Blumenau no período de 2005 a 
2009, apresentando o gênero dos mestres; se possuem currículo lattes na plataforma do 
CNPQ; se tais currículos encontram-se atualizados e; se estão matriculados em cursos de 
doutorado.  
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Tabela 1 – Perfil dos mestres em Ciências Contábeis da FURB 

Gênero  Currículo Lattes Currículo Atualizado  Doutorado 
Ano 

M F Total Sim Não Sim Não Sim Não 

2005 36 11 47 45 2 28 17 6 41 

2006 13 8 21 21 - 9 12 1 20 

2007 8 4 12 12 - 7 5 1 11 

2008 10 5 15 15 - 10 5 1 14 

2009 4 3 7 7 - 6 1 - 7 

Total 71 31 102 100 2 60 40 9 93 

Total %  70% 30% 100% 98% 2% 60% 40% 9% 91% 
Fonte: dados da pesquisa.  
 

Observa-se na Tabela 1 predomínio do gênero masculino na formação acadêmica de 
mestres em Ciências Contábeis da FURB. Dos 102 mestres titulados no programa, 70% são 
do gênero masculino e 30% do gênero feminino, sendo que no ano de 2005 houve 36 mestres 
do gênero masculino e apenas 11 do gênero feminino. Já em 2009, houve um equilíbrio 
quanto ao gênero, formando 4 do gênero masculino e 3 do gênero feminino.  

No que diz respeito aos currículos lattes, 98% dos mestres possuem currículo no 
CNPQ na plataforma lattes e apenas 2% não possuem. Dos 100 mestres que possuem 
currículo, 60% os mantém atualizados e os outros 40% não realizaram atualização desde o 
mês de dezembro de 2009, considerando-se que os currículos foram analisados nos meses de 
agosto e setembro de 2010, classificando como currículo atualizado os que mantiveram 
alterações a partir de janeiro de 2010, até a data da respectiva análise. Os dados quanto à 
atualização dos currículos podem ser comparados com a pesquisa de Cunha e Cornachione 
Júnior (2007) na qual também constataram que a maior parte dos doutores em Ciências 
Contábeis analisados mantém seus currículos lattes atualizados. Infere-se o quão importante é 
para a academia a atualização constante de tais currículos para análise das produções 
científicas desenvolvidas. 

Dada a importância da educação continuada para o meio acadêmico, verifica-se que 
dos 102 mestres titulados no período de 2005 a 2009, apenas 9 optaram pelo ingresso a um 
curso de doutorado, sendo que 6 correspondem aos mestres titulados em 2005, e 1 de 2006, 
2007 e 2008 respectivamente. Destaca-se que dos 9 mestres que iniciaram doutorado, um já é 
doutor em engenharia da produção, na qual titulou-se em 2006 como mestre e em 2009 como 
doutor. Os demais 91% do total não iniciaram curso de doutorado, e se o fizeram não consta 
no currículo lattes. Este alto índice de mestres que ainda não iniciaram curso de doutorado 
pode ser justificado pelo fato de o estado de Santa Catarina ter poucas Universidades que 
oferecem tais cursos, principalmente relacionados à área contábil, com exceção da 
Universidade Regional de Blumenau – FURB que disponibiliza este curso stricto sensu  desde 
seu reconhecimento pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) em 17 de abril de 2008.  

As demais Universidades que dispõem de cursos de doutorado como a Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC); Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC); 
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL); Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI); Universidade Federal de Santa Catarina, (UFSC) centram seus cursos em 
engenharia de materiais e metalúrgica; educação física; agronomia e teatro (UDESC); 
medicina (UNESC); letras (UNISUL); administração, engenharia, tecnologia, gestão e direito 
(UNIVALI); Administração e outros (UFSC).  Os dados das Tabelas 2 e 3 descrevem a 
produção científica publicada em periódicos e anais de congressos, onde se analisa o total de 
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publicações científicas antes, durante e após a titulação dos mestres em Ciências Contábeis 
considerando o período de 2005 a 2009, como foco de análise. 

 
Tabela 2 – Produção científica publicada em periódicos 

Produção Científica em Periódicos 
Ano de Obtenção 

do Grau de Mestre 
Quantidade de 

Mestres por Ano Antes da Obtenção 
do Título de Mestre 

Ano de Obtenção 
do Título de Mestre 

Após Obtenção do 
Título de Mestre 

(*) 
2005 47 40 18 13 
2006 21 16 4 9 
2007 12 15 10 5 
2008 15 4 6 7 
2009 7 2 8 4 

Total 77 46 38 

Total %  
102 

48% 28% 24% 
 (*) Foi analisada a média de publicações por ano após obtenção do título de mestre. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Constata-se na Tabela 2 que foram publicados o total de 259 estudos científicos em 
periódicos nacionais e internacionais, tanto na área contábil como demais áreas do 
conhecimento científico. Destaca-se que dos mestres que obtiveram o título em 2005 
publicaram 40 estudos antes da respectiva obtenção do título, sendo que 18 estudos foram 
publicados no ano de obtenção e em média, foram publicados 13 artigos por ano, após a 
obtenção do título de mestre em Ciências Contábeis em 2005. 

 Constatou-se, que após a obtenção do título de mestre, ambos os mestres, continuam 
publicando estudos científicos, haja vista que os mestres que obtiveram o grau em 2005, 
publicaram em média 13 estudos científicos por ano. Já os mestres que obtiveram grau em 
2006 publicaram em média 9 estudos científicos, seguido em 2007 de 5 estudos, 2008, e 2009 
com 7 e 4 estudos científicos publicados em média por ano, respectivamente. Este estudo 
difere dos dados encontrados por Martins e Monte (2009), em que as médias de publicações 
em periódicos e eventos após o ingresso no curso foram significativamente superiores às 
médias anteriores ao ingresso. 
 
Tabela 3 – Produção científica publicada em anais de congressos 

Produção Científica em Anais de Congressos 
Ano de Obtenção 

do Título de Mestre 
Quantidade de 

Mestres por Ano Antes da Obtenção 
do Título de Mestre 

Ano de Obtenção 
do Título de Mestre 

Após Obtenção do 
Título de Mestre 

(*) 
2005 47 83 44 22 
2006 21 60 40 17 
2007 12 40 22 11 
2008 15 20 59 9 
2009 7 32 44 9 

Total 235 209 68 

Total %  
102 

46% 41% 13% 
(*) Foi analisada a média de publicações por ano após obtenção do título de mestre. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 Quanto às publicações em anais de congressos nacionais e internacionais, constata-se 
na Tabela 3 que houve maiores publicações se comparada às publicações em periódicos. As 
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publicações em anais de congressos centraram-se antes da obtenção do título de mestre, com 
exceção do ano de 2008 e 2009. Percebe-se que antes da obtenção do título de mestre, em 
2005, houve 83 publicações em anais de congressos, seguido de 60 em 2006 e 40 em 2007. Já 
no decorrer do ano de obtenção do título de mestre, 59 estudos foram publicados em 2008 
seguido de 44 estudos publicados em anais de congressos em 2005 e 2009 respectivamente.  

Contatou-se que dos mestres que obtiveram a titulação, alguns continuaram 
publicando estudos em anais de congressos, sendo que os mestres que obtiveram o título no 
ano de 2005, publicaram em média 22 estudos por ano, seguido de 17 estudos em 2006 e 11 
estudos em 2007. Além das publicações em periódicos e anais de congressos, as publicações 
em resumos de anais também foram foco de análise. Considerou-se para efeitos dessa análise 
todas as publicações constantes nos currículos lattes dos mestres integrantes da amostra, 
conforme Tabela 4. 
 
Tabela 4 – Publicação em resumo de anais 

Publicação em Resumos de Anais 
Ano de Obtenção 

do Título de Mestre 
Quantidade de 

Mestres por Ano Antes da Obtenção 
do Título de Mestre 

Ano de Obtenção 
do Título de Mestre 

Após Obtenção do 
Título de Mestre 

(*) 
2005 47 70 28 11 
2006 21 21 7 1 
2007 12 5 - - 
2008 15 3 5 - 
2009 7 5 - - 

Total 104 40 12 

Total %  
102 

67% 26% 7% 
(*) Foi analisada a média de publicações por ano após obtenção do título de mestre. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 Por meio da Tabela 4 é possível constatar que os mestres titulados na Universidade 
Regional de Blumenau, publicaram resumos em anais de congressos, conforme dados 
disponíveis nos respectivos currículos lattes analisados. O ano de 2005, considerado ano de 
obtenção do título de mestre, foi o ano que maior apresentou maior número de resumos 
publicados em anais antes da obtenção do respectivo título, com o total de 70 resumos, 
seguido do ano de 2006 com 21 resumos publicados antes da obtenção do título. Já após a 
obtenção da titulação, analisando-se todos os anos de titulação, percebe-se que apenas após 
obtenção do mestrado em 2005, os alunos publicaram em média 11 resumos, seguido do ano 
de 2006, que após obtenção, publicaram em média 1 resumo em média.   
 Considerando que as publicações em anais de congressos focados para as diversas 
áreas do conhecimento científico objetivam a disseminação do conhecimento, é que este 
estudo verificou a respectiva participação dos mestres em anais de congressos e palestras em 
geral. A Tabela 5 apresenta a quantidade de participação em anais de congressos destacando a 
quantidade de apresentações realizadas pelos mestres. 
 Por meio dos dados apresentados na Tabela 5, referentes à apresentação de estudos 
científicos, por parte dos mestres titulados na Universidade Regional de Blumenau, 
demonstram que 48% dos estudos publicados foram apresentados antes da obtenção do título 
de mestre, sendo que 33% apresentaram estudos científicos no próprio ano de obtenção do 
título e em média, 19% dos estudos foram apresentados pelos mestres após respectiva 
obtenção do grau de mestre por ano. 
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Tabela 5 – Apresentação de estudos científicos 

Apresentação de Estudos Científicos 
Ano de Obtenção 

do Título de Mestre 
Quantidade de 

Mestres por Ano Antes da Obtenção 
do Título de Mestre 

Ano de Obtenção 
do Título de Mestre 

Após Obtenção do 
Título de Mestre 

(*) 
2005 47 63 18 13 
2006 21 16 19 6 
2007 12 4 16 3 
2008 15 2 5 13 
2009 7 13 9 2 

Total 98 67 38 

Total %  
102 

48% 33% 19% 
(*) Foi analisada a média de publicações por ano após obtenção do título de mestre. 
Fonte: dados da pesquisa. 
  

Já a Tabela 6 apresenta as publicações realizadas por meio de livros e/ou capítulos de 
livros desenvolvidos pelos mestres no decorrer do período analisado, sendo que foi 
considerado para tal análise os mesmos critérios das Tabelas anteriores, ou seja, publicação 
antes, no ano e após titulação, constatando assim a evolução das publicações desenvolvidas 
após egresso no mestrado. 

 
Tabela 6 – Publicação em livros e/ou capítulo de livros 

Publicação em Livros e/ou Capítulos de livros 
Ano de Obtenção 

do Título de Mestre 
Quantidade de 

Mestres por Ano Antes da Obtenção 
do Título de Mestre 

Ano de Obtenção 
do Título de Mestre 

Após Obtenção do 
Título de Mestre 

(*) 
2005 47 11 6 2 
2006 21 2 1 0 
2007 12 1 1 0 
2008 15  -   -   -  
2009 7  -   -   -  

Total 14 8 2 

Total %  
102 

57% 33% 10% 
(*) Foi avaliada a média de publicações por ano após obtenção do título de mestre. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 É possível constatar, por meio dos dados apresentados na Tabela 6 que houve uma 
maior participação em publicação de livros e/ou capítulos de livros por parte dos mestres, 
antes de auferirem a respectiva titulação de mestre. Os mestres que obtiveram a titulação no 
ano de 2005 publicaram 11 livros e/ou capítulos de livros, seguido de 6 publicações no 
respectivo ano de titulação (2005) e em média 2 publicações após a titulação de mestre. Já dos 
mestres que obtiveram o título no ano de 2008 e 2009 não se envolveram com publicações em 
livros e/ou capítulos de livros no decorrer do mestrado em Ciências Contábeis, conforme 
dados disponíveis nos respectivos currículos lattes. 
 
6.1 Redes de Anais de Congressos e Periódicos  

Apresentam-se nas Figuras 1 e 2 as redes que contemplam os anais de congressos e 
periódicos referentes à produção cientifica dos mestres em Ciências Contábeis da 
Universidade Regional de Blumenau. Demonstram-se primeiramente os laços de publicações 
em anais de congressos e posteriormente em periódicos.  
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Verifica-se na Figura 1 uma vasta rede de publicação por parte dos mestres titulados 
na FURB em relação aos anais de congresso. O congresso que mais se destacou no período 
em análise foi o Congresso Brasileiro de Custos - CBC. Há grande quantidade de produções 
aprovadas em outros anais que não possuem Qualis, estes estão agrupados na categoria 
Outros. O Encontro de Estudos Organizacionais - ENEO foi o congresso com menor 
publicação dos mestres no período investigado.  
 

 
Figura 1 - Rede de publicações em anais de congressos dos mestres em ciências contábeis no período de 
2004 a 2010.  
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Analisando as publicações dos mestres, percebe-se que 22 não possuem ou não 
evidenciaram suas produções na plataforma lattes, representado 21,57% da população. 
Comparado com o estudo de Cunha e Cornachione Júnior (2008) anterior ao doutorado em 
Ciências Contábeis, 1/3 dos mestres não possuíam nenhum artigo publicado. Por outro, com 
maiores aprovações e publicações em anais têm-se os mestres BOFF, M. L. e CUNHA, P. R., 
na sequência tem-se GALLON, A.V.; SOUZA, J.C; PINTO, J.; KLAN, R.C; SOTHE, A. e; 
KROENKE, A. Das publicações aprovadas em eventos, parte destas foram encaminhadas 
para periódicos como demonstra a Figura 2. 

Na Figura 2, referente às publicações em periódicos, verifica-se uma rede mais 
dispersa que a dos anais, significando que o número de publicações foi menor, e mais 
diversificados foram os meios de divulgação. Consideraram-se os periódicos da área contábil 
e afins como mencionado anteriormente, as demais áreas foram classificadas em outros, 
absorvendo maior quantidade de publicações.  
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Figura 2 – Rede de publicações em periódicos dos mestres em ciências contábeis no período de 2004 a 
2010. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Das revistas da área, destacaram-se a Revista Universo Contábil, seguida pela ABC 
Custos e Vista e Revista. Observa-se também, por meio da Figura 2, que algumas delas  
publicaram uma única vez, como a RACE, Contabilidade e Controladoria, entre outras. É 
relevante atentar ao fato de que a Revista Universo Contábil é uma revista do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. 

Dos 102 egressos, 39 não têm publicações ou não as colocaram no currículo Lattes. 
Verifica-se também que a maioria tem apenas uma publicação. Com maior número de 
publicações tem-se o mestre KLANN, R. C, seguido de GALLON, A. V. Concorda-se com 
Beuren et al. (2009) quando estes auferem que a publicação em periódicos ainda é incipiente, 
visto que estes tornam-se mais acessíveis para a comunidade acadêmica.  

Dos 684 artigos publicados de 2004 a 2010 em anais de congresso, apenas 37,87% 
foram aprovados em periódicos, percentual menor que o estudo de Barata e Goldbaum (2002) 
que da produção cientifica na área de Ciências Humanas e da Saúde, dos 1.124 artigos 
aprovados em anais de 2000 a 2002, foram publicados em periódicos um percentual de 
55,16%. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo objetivou identificar a evolução da produção científica dos mestres em 
Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau formados no período de 2005 a 
2009. Os resultados demonstram que 70% dos mestres são do gênero masculino e 30% do 
gênero feminino. Do total dos egressos, 98% possuem currículo no CNPQ na plataforma 
lattes. Dos que possuem currículo, 60% os mantiveram atualizados após o mês de dezembro 
de 2009.  
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Dada a importância da educação continuada para o meio acadêmico, verifica-se que 
dos 102 mestres titulados no período de 2005 a 2009, apenas 9 optaram pelo ingresso a um 
curso de doutorado, haja vista que no estado de Santa Catarina há  atualmente apenas um 
curso stricto sensu com doutorado em Ciências Contábeis, sendo o da Universidade Regional 
de Blumenau. 

No que tange às publicações em periódicos, contatou-se que 48% dos estudos 
desenvolvidos foram publicados antes da obtenção do título de mestre, seguido de 28% no 
decorrer do ano de obtenção e em média 24% dos estudos publicados anualmente em 
periódicos, após obtenção do título de mestre. Estes resultados demonstram que mesmo após 
titulação, os mestres continuaram disseminando conhecimento científico por meio de 
divulgação em periódicos científicos. Quanto aos anais de congresso, verificou-se que 46% 
foram publicados antes da obtenção do grau de mestre, sendo que 41% foram aprovados e 
publicados no decorrer da obtenção do título e em média 13% das publicações em anais de 
congressos ocorreram após obtenção do respectivo título. Quanto às publicações em resumo, 
os dados demonstraram que 67% foram publicadas antes da obtenção do título de mestre. 

Os mestres demonstraram ter se envolvido com apresentações de trabalhos em anais 
de congressos em maior percentual, antes de auferirem o título de mestre. E analisando-se as 
publicações em livros e/ou capítulos de livros, contatou-se que 57% das respectivas 
publicações também ocorreram antes da respectiva obtenção do título de mestre. Quanto às 
produções em anais de congresso, obteve-se um total de 684 publicações, destas nos 
respectivos anos da titulação, destacou-se o ano de 2008 com 59 publicações, seguido de 44 
em 2005 e 2009 respectivamente, 40 em 2006 e 22 no ano de 2007. 

Além das publicações em periódicos e anais de congressos, obteve-se 201 resumos nos 
respectivos anais de congressos, sendo que 52% das publicações ocorreram antes da titulação, 
seguido de 28% após titulação e 20% no decorrer do ano de titulação. Destacou-se o ano de 
2005 com o maior número de publicações de resumos em anais de congressos, tanto antes, no 
ano e após titulação. Já nos anos de titulação de 2007 e 2009, não houve publicação de 
resumos, apresentando nesses respectivos anos, publicação apenas antes da titulação para 
ambos.  Dos 684 artigos aprovados em anais, 294 foram apresentados nos respectivos 
congressos, sendo que 44% das apresentações foram realizadas após a titulação de mestre, 
seguido de 33% de antes da titulação e 23% no ano da titulação. 
 Das produções por meio de livros e/ou capítulos de livros desenvolvidos pelos mestres 
no decorrer do período analisado, os mestres que se titularam em 2005 apresentaram maior 
publicação em livros, antes da titulação. Os anos de 2008 e 2009 não apresentaram nenhuma 
publicação relacionada aos livros e/ou capítulos de livros, constatando assim pouca produção 
científica permanente relacionada à área contábil, já que está se analisando a evolução das 
produções de tais mestres titulados nessa área do conhecimento.  
 Houve uma vasta rede de publicações por parte dos egressos em relação aos anais de 
congresso, destacando-se o CBC, bem como um grande número de congressos sem Qualis.  O 
ENEO foi o congresso com menor publicação. Verificou-se que 21,57% da amostra não têm 
publicação ou não informaram na plataforma. Referente às publicações dos mestres em 
periódicos, verificou-se uma rede mais dispersa que dos anais, significando que o número de 
publicações foi aparentemente menor e mais diversificado, destacando como principal veículo 
de divulgação a Revista Universo Contábil. Já os periódicos que apresentaram menor 
publicação foram a RACE; Contabilidade e Controladoria, entre outras. Dos 102 egressos, 39 
não tem publicações ou não as incluíram nos seus currículos Lattes.  

Conclui-se que o número maior de produções encontra-se publicadas em anais de 
congressos, seguidas dos periódicos e em menor quantidade em livros ou capítulos de livros. 
Concorda-se com Beuren et al. (2009), que as produções em periódicos ainda são incipientes, 
já que este é o veículo de comunicação mais acessível no âmbito acadêmico. Recomenda-se 
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que estudos futuros sejam desenvolvidos com a finalidade de analisar a produção científica 
dos mestres em Ciências Contábeis de outras instituições de ensino, para fins de comparação 
com os achados desta pesquisa. Outra recomendação é a utilização de questionário para cruzar 
os dados encontrados nos currículos lattes dos mestres em Ciências Contábeis verificando a 
razão em mantê-los atualizados. 
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