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APRESENTAÇÃO 

  

O II Encontro Científico de Administração e Ciências Contábeis da Universidade do 

Sagrado Coração – USC cumpriu com seu objetivo de proporcionar aos docentes, discentes e 

profissionais de ambas as áreas um espaço para socializarem temas pertinentes ao 

aprofundamento e discussões que envolvem as organizações, a pesquisa e a sociedade como 

um todo. 

 Foi com alegria que vimos germinar os três primeiros artigos de alunos do curso de 

Ciências Contábeis, representados por alunas do quarto ano, resultado da cooperação e 

parceria entre os professores que estimularam e orientaram as pesquisas realizadas. Esta 

dedicação rendeu frutos que não seriam possíveis sem esforço, horas de pesquisa, e muito 

entusiasmo dos discentes ao se proporem a tamanho desafio, que é a pesquisa científica, 

onde desenvolveram suas habilidades tanto na escrita como na apresentação oral dos 

artigos, no II Encontro Científico de Administração e Ciências Contábeis.  

 O mesmo entusiasmo se deu com os alunos do curso de Administração, os quais 

transformaram seus TCC em formato de artigo e não mediram esforços em suas 

apresentações. 

  Não podemos deixar de registrar a participação de outros estudantes e professores 

da USC e também de outras instituições de ensino, de Bauru e região, que participaram 

enviando suas pesquisas e também realizando a apresentação dos artigos oralmente, o que 

muito enriqueceu o evento. 

 O II Encontro Científico de Administração e Ciências Contábeis foi abrilhantado pela 

frutífera palestra de abertura, a qual deu o tom do encontro, que realizada pela Professora 

Dra. Sandra Fiorelli de Almeida Penteado Simeão, a qual instigou a construção do 

conhecimento científico e a sua partilha tanto entre os alunos como também com os 

professores e convidados.  

 

Bauru, 27 de abril de 2016. 
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