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1. O EVENTO  

 

O Workshop Contabilidade Socioambiental, que ocorreu dia 
06 de abril de 2018, no Auditório do Centro 
Socioeconômico da UFSC, é um evento para a preparação 
da Conferência Sulamericana de Contabilidade sobre 
Contabilidade Ambiental (CSCA), em Florianópolis em 
2019. http://contabilidadesocioambiental.paginas.ufsc.br/  

Participaram presencialmente 92 participantes, e na 
transmissão ao vivo participaram em torno de 60 pessoas 
(conectadas). 

Os participantes foram alunos de graduação e pós-
graduação e professores de universidades em várias partes 
de Santa Catarina e de outros estados brasileiros, tais 
como UFSC, UFBA, UFRJ, USP-RP, UNOCHAPECÓ, 
FURB, UNISUL, UNIFEBE. 

Equipe local para apoio ao Workshop: 

Prof.a Celma Duque (UFG) e doutoranda do PPGC-UFSC 
– SALA VIRTURAL 

Prof. Marcelo Machado De Freitas (UFSC) e doutoranda do 
PPGC-UFSC – CERIMONIAL e APOIO A PLENÁRIA 

Mestranda Luana Caroline da Silva – Identidade visual da 
camiseta  

Bolsista de Iniciação Científica/UFSC – Pietro Lopes – 
INSCRIÇÕES E APOIO A SALA VIRTUAL 

Bolsista de Projeto de Extensão/UFSC – John Mendes - 
CERTIFICADOS  

A CSCA é uma reunião internacional e interdisciplinar que 
promove a investigação e o debate nas áreas da 
contabilidade, sustentabilidade e accountability social e 
ambiental. 
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 Neste Workshop, do dia 06 de abril, foram oferecidos aos 
participantes: palestra sobre o processo de avaliação de 
artigos; discussões sobre os temas a serem abordados na 
CSCA e, a palestra sobre os objetivos de desenvolvimento 
sustentável. 

 Este evento foi transmitido ao vivo através do 
link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/fabricia-silva-da-
rosa 

 As inscrições foram realizadas por e-mail 
para: csca2019ufsc@gmail.com e diretamente no local. 

Para a realização deste evento foram investidos 500,00 
pela UFSC (com camiseta, alimentação, diária de 
palestrante) e a vinda de professores da comissão com 
apoio da UFRJ para vinda da Prof.a Araceli, Prof. José 
Elias e do Prof André, da USP-RP para a vinda da prof.a. 
Maisa, da UFBA para a prof.a. Sonia, e da UFB para a 
prof.a Fatima. 
  
  



5 
Workshop Contabilidade Socioambiental 

2. ATIVIDADES 

O evento iniciou com a apresentação do Workshop, do 
histórico do CSCA e da proposta do CSCA para 2019 em 
Florianópolis UFSC. 

Nesta oportunidade o Irineu Afonso Frey representando o 
Departamento de Ciências Contábeis desejou as boas-
vindas ao evento e ressaltou a relevância da parceria das 
universidades para a realização de um evento de tamanha 
relevante. E parabenizou pelo Workshop como previa ao 
CSCA 2019. 

 

 

Imagem 1: Abertura do Evento 

Também foi apresentada a Comissão Organizadora: 

Prof. Dr. André Bufoni– UFRJ 

Prof.a. Dra. Aracéli Cristina de Sousa Ferreira – UFRJ 

Prof.a. Dra. Denise Demarche Minatti Ferreira – UFSC 

Prof.a. Dra. Fabricia Silva da Rosa  – UFSC 

Prof.a. Dra. Fátima de Souza Freire- UnB 

Prof.a. Dra. Maísa de Souza Ribeiro – FEA-RP/USP 

Prof.a. Dra. Sonia Maria da Silva Gomes – UFBA 
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Na sequencia Prof. José Elias Feres de Almeida 
oficina de avaliação de artigos científico.

 

Prof. Dr. José Elias Feres de Almeida

Coordenador do Programa de Pós
Graduação em Ciências Contábeis 
(PPGCON/UFES)

 

O professor José Elias também é 
Scientific and Applied Accounting (ASAA/ANPCONT)
Scientific Editor – 
Foi Visiting Professor na University of Texas at Dallas e 
Universität Hohenheim, 
nacionais e internacionais

Sua oficina seguiu a seguinte agenda: 

Figura 1: Ag

Esta atividade gerou um grande aprendizado e permitiu a 
interação com os presentes e com os participantes a 
distância. 

Workshop Contabilidade Socioambiental 

Prof. José Elias Feres de Almeida 
ção de artigos científico. 

Prof. Dr. José Elias Feres de Almeida

Coordenador do Programa de Pós
Graduação em Ciências Contábeis 
(PPGCON/UFES) 

O professor José Elias também é Ex-Editor da Advances in 
Scientific and Applied Accounting (ASAA/ANPCONT)

 Revista de Administração de Empresas
Foi Visiting Professor na University of Texas at Dallas e 

t Hohenheim, Revisor de congressos e periódicos 
nacionais e internacionais. 

Sua oficina seguiu a seguinte agenda:  

Figura 1: Agenda da Oficina 

atividade gerou um grande aprendizado e permitiu a 
interação com os presentes e com os participantes a 
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Prof. José Elias Feres de Almeida realizou a 

Prof. Dr. José Elias Feres de Almeida 

Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis 

Editor da Advances in 
Scientific and Applied Accounting (ASAA/ANPCONT), 

Revista de Administração de Empresas, 
Foi Visiting Professor na University of Texas at Dallas e 

Revisor de congressos e periódicos 

 

atividade gerou um grande aprendizado e permitiu a 
interação com os presentes e com os participantes a 
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Imagem2: Fotos da oficina com Prof. José Elias
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Fotos da oficina com Prof. José Elias
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Fotos da oficina com Prof. José Elias 
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Na sequência a Prof.a. Dra. Sonia Maria da Silva 
UFBA, coordenou o debate 
científicos. 

 

Imagem 3: Imagens da Oficina com Prof.a. Sonia
 

A prof.a. Sonia realizou a ap
instrumento de avaliação a fim de sanar possíveis dúvidas, 

Workshop Contabilidade Socioambiental 

Prof.a. Dra. Sonia Maria da Silva 
, coordenou o debate sobre avaliação de artigos 

: Imagens da Oficina com Prof.a. Sonia

realizou a apresentação e leitura coletiva do 
instrumento de avaliação a fim de sanar possíveis dúvidas, 
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Prof.a. Dra. Sonia Maria da Silva Gomes – 
sobre avaliação de artigos 

 
: Imagens da Oficina com Prof.a. Sonia 

resentação e leitura coletiva do 
instrumento de avaliação a fim de sanar possíveis dúvidas, 
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e com a discussão sobre o preenchimento do instrumento 
de avaliação. Com a intervenção ativa dos Professores 
André, Maisa e Fatima.

 

Imagem 4: Intervenção da equipe organizadora com 

 

Esta atividade também contou com a participação a 
distância (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/fabricia
silva-da-rosa)  Prof.a. Dra. Aracéli Cristina de Sousa 
Ferreira – UFRJ com alunos de gradução e pós

 

Imagem 5: Intervenção d
Prof.a Araceli a distância 
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discussão sobre o preenchimento do instrumento 
Com a intervenção ativa dos Professores 

André, Maisa e Fatima. 

Intervenção da equipe organizadora com 
Prof. André 

Esta atividade também contou com a participação a 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/fabricia

Prof.a. Dra. Aracéli Cristina de Sousa 
com alunos de gradução e pós-graduação.

Intervenção da equipe organizadora com 
Prof.a Araceli a distância  

9 

discussão sobre o preenchimento do instrumento 
Com a intervenção ativa dos Professores 

 
Intervenção da equipe organizadora com 

Esta atividade também contou com a participação a 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/fabricia-

Prof.a. Dra. Aracéli Cristina de Sousa 
graduação. 

 
a equipe organizadora com 
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Destacamos, também a
Edilson Paulo que é p
Federal da Paraíba. 
Advances in Scientific and Applied Accounting (revista da 
ANPCont). 
 

Imagem 6: Intervenção da plateia com Prof. Edilson 
Paulo e Prof. Sady Mazzioni 

Ao lado esquerdo do prof. Edilson Paulo está o 
Mazzioni, que é coordenador do
graduação em Contabilidade da UNOCHAPECÓ, 
representando os professores de Santa Catarina que 
apoiaram o evento, destacamos que estavam presente 
também a UNISUL, FURB, UNIFEPE, e outras instituiç
catarinenses, também estavam presentes pr
FECAP (Alenxandre Sanches Garcia) UNIJUI (Maria 
Margarete B. Brizzolla), 

Workshop Contabilidade Socioambiental 

também a participação e intervenção do
Edilson Paulo que é professor Associado I da Universidade 
Federal da Paraíba. Ex-Editor do periódico ASAA Journal 
Advances in Scientific and Applied Accounting (revista da 

Intervenção da plateia com Prof. Edilson 
Paulo e Prof. Sady Mazzioni  

 

Ao lado esquerdo do prof. Edilson Paulo está o 
Mazzioni, que é coordenador do Programa de Pós
graduação em Contabilidade da UNOCHAPECÓ, 
representando os professores de Santa Catarina que 
apoiaram o evento, destacamos que estavam presente 
também a UNISUL, FURB, UNIFEPE, e outras instituiç
catarinenses, também estavam presentes professores da 
FECAP (Alenxandre Sanches Garcia) UNIJUI (Maria 
Margarete B. Brizzolla),  
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participação e intervenção do Prof. 
rofessor Associado I da Universidade 

ASAA Journal - 
Advances in Scientific and Applied Accounting (revista da 

 
Intervenção da plateia com Prof. Edilson 

Ao lado esquerdo do prof. Edilson Paulo está o Prof. Sady 
Programa de Pós-

graduação em Contabilidade da UNOCHAPECÓ, 
representando os professores de Santa Catarina que 
apoiaram o evento, destacamos que estavam presente 
também a UNISUL, FURB, UNIFEPE, e outras instituições 

ofessores da 
FECAP (Alenxandre Sanches Garcia) UNIJUI (Maria 



Workshop

Imagem 
 

Além dessas instituições do Estado que sedia o evento, 
contamos com a participação da URFJ ativamente pelo 
web-conferencia, além da 
FECAPE, UNIJUI, UFG
encerrada com este debate

Após o almoço, as atividades foram retomadas com a 
palestra virtual de 
com o tema A Contabilidade sob a lente dos 
Desenvolvimento Sustentável.

 

Imagem 8: Coordenação da Palestra do Sr Luis 
Felipe Morgado pela prof.a. Maisa 
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Imagem 7: Intervenção da plateia 

Além dessas instituições do Estado que sedia o evento, 
contamos com a participação da URFJ ativamente pelo 

conferencia, além da FURB, UNIFEBE, USP
, UFG, entre outras. A parte da manhã foi 

encerrada com este debate. 

pós o almoço, as atividades foram retomadas com a 
palestra virtual de Luís Felipe Morgado – ISAR/UNCTADP

A Contabilidade sob a lente dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

 

Coordenação da Palestra do Sr Luis 
Felipe Morgado pela prof.a. Maisa 
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Intervenção da plateia  

Além dessas instituições do Estado que sedia o evento, 
contamos com a participação da URFJ ativamente pelo 

FURB, UNIFEBE, USP-RP, 
A parte da manhã foi 

pós o almoço, as atividades foram retomadas com a 
ISAR/UNCTADP 

Objetivos de 

 

Coordenação da Palestra do Sr Luis 
Felipe Morgado pela prof.a. Maisa  
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Esta atividade foi conduzida pela prof.a. Maisa de Souza 
Ribeiro, e intensamente debatida pelos participantes.

Assim, os temas apres
Morgado, possibilitou tanto a reflexão sobre os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODC) do UNCTADP, bem 
como esses objetivos podem ser considerados nas 
temáticas principais do CSCA 2019 que ocorrer

 

Figura 

 

Continuando na perspectiva de refletir sobre as temáticas 
do CSCA que ocorrerá em 2019, a Prof.a. Maria Margarete 
B. Brizolla que é professora da UNIJUI e pós
do PPGC da UFSC sob tutoria da professora Fabricia Silva 
da Rosa, apresentou um estudo sobre os temas abordados 
no CSEAR internacional nos últimos 21 anos e no CSCA 
nos últimos 10 anos.

Com o intuito de contribuir com o debate sobre os temas do 
CSCA 2019, Alunos do PPGC
estudo sobre os temas de contabilidade
lentes de análise: 

1. CSEAR PELO MUNDO

Workshop Contabilidade Socioambiental 

Esta atividade foi conduzida pela prof.a. Maisa de Souza 
Ribeiro, e intensamente debatida pelos participantes.

Assim, os temas apresentados pelo Sr. Luis Felipe 
Morgado, possibilitou tanto a reflexão sobre os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODC) do UNCTADP, bem 
como esses objetivos podem ser considerados nas 
temáticas principais do CSCA 2019 que ocorrerá na UFSC.

Figura 2: ODS/ UNCTADP 

Continuando na perspectiva de refletir sobre as temáticas 
do CSCA que ocorrerá em 2019, a Prof.a. Maria Margarete 
B. Brizolla que é professora da UNIJUI e pós-doutoranda 
do PPGC da UFSC sob tutoria da professora Fabricia Silva 

tou um estudo sobre os temas abordados 
no CSEAR internacional nos últimos 21 anos e no CSCA 
nos últimos 10 anos. 

Com o intuito de contribuir com o debate sobre os temas do 
CSCA 2019, Alunos do PPGC-UFSC organizaram um 
estudo sobre os temas de contabilidade ambiental sob três 

 

1. CSEAR PELO MUNDO 
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Esta atividade foi conduzida pela prof.a. Maisa de Souza 
Ribeiro, e intensamente debatida pelos participantes. 

entados pelo Sr. Luis Felipe 
Morgado, possibilitou tanto a reflexão sobre os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODC) do UNCTADP, bem 
como esses objetivos podem ser considerados nas 

á na UFSC. 

 

Continuando na perspectiva de refletir sobre as temáticas 
do CSCA que ocorrerá em 2019, a Prof.a. Maria Margarete 

doutoranda 
do PPGC da UFSC sob tutoria da professora Fabricia Silva 

tou um estudo sobre os temas abordados 
no CSEAR internacional nos últimos 21 anos e no CSCA 

Com o intuito de contribuir com o debate sobre os temas do 
UFSC organizaram um 

ambiental sob três 
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2. A OBRA DE ROBERT GRAY PARA A CONTABILIDADE 
AMBIENTAL 

3. CONTABILIDADE AMBIENTAL NA LITERATURA 

Esta empreitada foi conduzida na disciplina de 
Responsabilidade Social e Ambiental do Programa de Pós-
graduação em Contabilidade da UFSC. Sob a coordenação 
da Prof.a. Fabricia Silva da Rosa. E monitoria da Pós-
doutoranda Maria Margarete B. Brizzolla. Alunos que 
participaram deste projeto: Andréia Cittadin; Celma Duque 
Ferreira, Cristiane Aparecida da Silva, Fabio Minatto, 
Juliane Pacheco e Luana Caroline da Silva. 

 

 
Figura 3: Temas em destaque no CSEAR ao 

longo de 21 anos 
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Figura 4: Temas na Europa e Na América 
do Norte 

 

Figura 5: Temas em Portugal
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: Temas na Europa e Na América 

Temas em Portugal 
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: Temas na Europa e Na América 
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 Figura 6: Temas na América do Sul

 

Ao final desta atividade iniciou
do evento de 2019, esta atividade foi realizada com a 
contribuição de todos, inclusive daqueles que estavam no 
ambiente virtual, 
consideração ODC/
CSCA de 2017 conforme Figura 4.

Definiu-se junto a plateia 7 temas centrais e que os 
mesmos ainda estarão sendo trabalhados pela equipe 
organizadora para sua consolidação.

As 18 horas o evento foi finalizado, com a sensação de 
dever cumprido e de grande motivação da equipe 
organizadora e dos participantes para a edição de 2019.

Workshop Contabilidade Socioambiental 

: Temas na América do Sul

Ao final desta atividade iniciou-se o debate sobre os temas 
do evento de 2019, esta atividade foi realizada com a 
contribuição de todos, inclusive daqueles que estavam no 
ambiente virtual, os temas foram discutidos levando em 
consideração ODC/ UNCTADP e os tema apresentados no 
CSCA de 2017 conforme Figura 4. 

se junto a plateia 7 temas centrais e que os 
mesmos ainda estarão sendo trabalhados pela equipe 
organizadora para sua consolidação. 

As 18 horas o evento foi finalizado, com a sensação de 
cumprido e de grande motivação da equipe 

organizadora e dos participantes para a edição de 2019.
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: Temas na América do Sul 

se o debate sobre os temas 
do evento de 2019, esta atividade foi realizada com a 
contribuição de todos, inclusive daqueles que estavam no 

os temas foram discutidos levando em 
tema apresentados no 

se junto a plateia 7 temas centrais e que os 
mesmos ainda estarão sendo trabalhados pela equipe 

As 18 horas o evento foi finalizado, com a sensação de 
cumprido e de grande motivação da equipe 

organizadora e dos participantes para a edição de 2019. 



16 
Workshop Contabilidade Socioambiental 

 

 



17 
Workshop Contabilidade Socioambiental 

3. REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

A reunião iniciou as 18:15 estando presente Prof. Dr. André 
Bufoni– UFRJ, Prof.a. Dra. Fabricia Silva da Rosa  – UFSC, 
Prof.a. Dra. Fátima de Souza Freire- UnB, Prof.a. Dra. 
Maísa de Souza Ribeiro – FEA-RP/USP e Prof.a. Dra. 
Sonia Maria da Silva Gomes – UFBA. 

A reunião ocorreu com o intuito de deliberar ações para a 
realização do evento, sendo discutidos os seguintes 
tópicos: a) identidade visual, b) filosofia do evento, c) data 
de realização, d) tempo destinado, e) local de realização, f) 
orçamento, g) atribuições da equipe, conforme Quadro 1. 

 
Tema Definições 

a) identidade 
visual 

Será utilizada a identidade visual definida em 2015 
conforme disponível em Dropbox 

b) filosofia do 
evento 

Sustentabilidade, portanto, o evento deve ter característica 
informal, dar preferência para materiais ecológicos (sacola, 
caneta e bloco – somente), não utilizar descartáveis para 
alimentações e bebidos, evitar impressões. 

c) data de 
realização 

Ultima semana de junho (ficou condicionado a verificação 
junto a estrutura da UFSC e a decisão colegiada do 
departamento sobre a data para não coincidir com os 
eventos permanente do departamento: CIDESP, 
CIDESPORTO, WCARS, UFSC Controlaoria, e ECECON. 

d) tempo 
destinado 

2 dias (período diurno) 

e) local de 
realização 

Preferência para auditório pequeno com salas próximas. 
Ficou determinado que a prof.a. Fabricia fará a verificação 
desta estrutura conforme o perfil do evento. 

f) orçamento Verificar itens do ano anterior, inclusive para deixar 
reserva para manutenção da página e da logomarca do 
CSCA. 

g) atribuições 
da equipe 

Organização local: Fabricia  

Apoio Financeiro: Fabricia (submissão para editais de 
fomente e solicitação de patrocínios) 
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Tema Definições 

Gestão Financeira: Compartilhada com todos os membros 

Identidade Visual: André e Araceli 

Web Site: André e Araceli 

Escolha dos palestrantes: Organização com Maisa mas 
com a contribuição de todos 

Disponibilização dos materiais anteriores (Dropbox) Sonia 

Disponibilização das ações do CSCA2017 Fatima 

Quadro 1: ações para o CSCA 2019 
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4. LISTAS DE PRESENÇA
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5. MATERIAIS DISPONIBILIZADOS 

 

1. Apresentações do Prof. José 
Elias, da Prof. Maria Margarete e de 
Felipe Morgado 

2. Vídeo do prof. Felipe Morgado  
3. Formulário de Avaliação 
4. Artigos científicos utilizados 
na oficina 

 


