
 

Chamada de artigos para número especial de relançamento da Revista de Informação 

Contábil (RIC) / International Journal of Accounting and Reporting (IJAR) 

Lições da pandemia e Perspectivas Futuras para o Ensino, Investigação e Profissão 

A Revista de Informação Contábil (RIC) / International Journal of Accounting and Reporting 

(IJAR), criada em fevereiro de 2007, é uma revista de acesso livre, com publicação em fluxo 

contínuo e avaliação por pares em double blind-review.  

A RIC é uma publicação mantida pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Federal de Pernambuco (PPGCC-UFPE) e pelo curso de Mestrado em 

Contabilidade do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (MC-ISCAL) 

/ Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), através de uma parceria recentemente celebrada com o 

ISCAL/IPL.  

Esta parceria assinala uma nova fase da história da revista a partir da qual, dentro do seu 

movimento de internacionalização, passou a adotar um segundo nome: International Journal 

of Accounting and Reporting (IJAR). Também inaugura um reposicionamento estratégico da 

RIC /IJAR, com a ampliação das discussões temáticas, para além do natural alargamento das 

fronteiras geográficas.  

Contudo, este momento coincide com um triste período da nossa história e que não pode ser 

ignorado: a pandemia de COVID-19. Trata-se de um período com impactos significativos não 

apenas em termos de saúde pública, mas também em todas as áreas onde as relações sociais 

são parte inerente e essencial. A necessidade de rápida adaptação e aprendizagem foi também 

essencial para a manutenção de uma possível “nova normalidade”.  

A Contabilidade e o relato não se mantiveram imunes a este processo, sendo os impactos 

sentidos nas diferentes vertentes relacionadas com estas áreas, quer no ensino e investigação, 

quer na atuação profissional do contabilista. Com o disseminar dos processos de imunização 

iniciados globalmente, reacende-se a esperança de regresso à “anterior normalidade”, sendo 

ainda incerto, no entanto, o que ficará ou se ampliará nos tempos vindouros como reflexo deste 

triste período. 

É este o desafio que se lança à reflexão nesta chamada de artigos e, assim, de olhos postos no 

futuro, marcar o início desta nova fase da RIC / IJAR. 



 

A RIC/IJAR poderá aceitar artigos em português, espanhol e inglês. 

Os artigos desta chamada compreendem artigos originais inseridos nas áreas da Contabilidade 

e do relato nas suas mais diversas modalidades, seja em forma de revisão de literatura, seja 

como estudos empíricos, ampliando e promovendo o debate nestas áreas em torno do tema 

proposto. 

A submissão de artigos enquadra-se nos seguintes tópicos e deverá seguir as regras de 

submissão da RIC/IJAR: 

• Auditoria 

• Contabilidade e relato financeiro 

• Contabilidade de gestão 

• Ciências Atuariais 

• Relato integrado e relato não financeiro 

• Ética e responsabilidade social 

• Setor público e não lucrativo 

• História e teoria da Contabilidade 

• Ensino, pesquisa e investigação em Contabilidade e relato 

Data-limite para submissão: 31 de agosto 

Os autores, no ato da submissão, devem indicar se estão a enviar os artigos ao abrigo desta 

chamada para a seção Call for papers for the special issue for the re-launching of RIC-IJAR. 

Mais informações podem ser obtidas a partir do seguinte link: 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/ricontabeis/index 

A equipe editorial 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/ricontabeis/index

