Editorial
A Revista UNIVERSITAS, em sua 20ª Edição, é apresentada num
contexto diferente em nossa Instituição. Este ano foram abertos os cursos
de Engenharia da Computação e Produção, e também tivemos a aprovação
do curso de Psicologia para o próximo ano letivo. Isso mostra que o trabalho
que vem sendo desenvolvido tem se consolidado em bases de qualidade,
capazes de suportar o aumento do corpo discente, sem perder de vista a
qualidade de seu corpo docente. Além disso, alcançamos a tão almejada e
trabalhada classificação Qualis, elevando nosso periódico ao estrato B4 para a
área de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo,
consolidando um trabalho sério e dedicado que vem sendo desenvolvido por
nosso corpo docente e discente.
Esta edição inicia-se com trabalho da área jurídica, As horas extraor
dinárias dos trabalhadores domésticos: compensação por banco de horas
individual e controle de horários. Esta pesquisa tem por objetivo estudar as
alterações empreendidas pela Lei Complementar nº 150/2015 no trabalho
doméstico, especialmente as relativas às horas extras, à possibilidade da
compensação com folgas por banco de horas individual e à obrigatoriedade
da manutenção do controle de horários de trabalho. São identificadas as
inovações legais que autorizaram a celebração de banco de horas por acordo
individual, bem como os prazos para compensação de horas extras e a forma
de controle de jornada de trabalho, que se tornou obrigatória também para
o empregador doméstico.
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Continuando nesta área, o artigo A função social da empresa e sua
ligação com o ordenamento jurídico possui a finalidade de analisar a função
social da empresa e, para tanto, o estudo se iniciará com a história do Direito
Comercial, sendo que, por questões de relevância para este estudo, será
explicitado apenas duas etapas da história, ou seja, a vigência do Código
Comercial de 1850 que regulava os atos de comércio e o Código Civil de
2002, fortemente influenciado pelo direito italiano e que trouxe, de forma
expressa para o direito brasileiro, a teoria da empresa.
A judicialização das políticas: desafios na gestão política municipal
tem por objetivo analisar e discutir as intervenções judiciais nas políticas
públicas, em especial sob a ótica municipalista de Pompéu-MG. Os resultados da pesquisa apontam para um crescente número de decisões judiciais
em favor de pequena parcela da população, o que mostra as dificuldades de
conciliação do orçamento público com as ordens judiciais.
Em A inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Complementar Nº
150/2015 quantao à redução do intervalo intrajornada, o objetivo é demonstrar a inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Complementar nº 150/2015,
por ferir princípios de tutela da saúde do trabalhador. A redução da pausa
para refeição gera mais riscos de acidentes no ambiente de trabalho, com
a consequente piora da situação do empregado doméstico, o que é vedado
pelas disposições constitucionais vigentes.
Na área contábil, o artigo Auditoria interna: a percepção sobre a im
portância desta função do ponto de vista dos usuários da informação contábil
da região da Baixa Mogiana objetivou identificar a percepção dos usuários
da informação contábil sobre a importância da auditoria interna nas organi-
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zações como uma função que contribua para a veracidade e confiabilidade
nas informações, documentos, controles e procedimentos, reduzindo riscos
de fraude ou erro.
A utilização da contabilidade como instrumento de gestão em micro
e pequenas empresas na cidade de Mogi Mirim teve como objetivo o estudo da utilização da contabilidade como instrumento de gestão em micro e
pequenas empresas.
Finalizando, apresentamos um trabalho da área de administração,
Perfil e perspectivas acadêmicas e profissionais dos alunos de administração
da Faculdade Santa Lúcia: uma pesquisa exploratória, que teve como objetivo
principal analisar o perfil dos alunos ingressantes no curso de administração,
da Faculdade Santa Lúcia de 2012, suas perspectivas acadêmicas e profissionais e identificar como estas perspectivas se apresentavam em 2015, quando
os alunos se encontravam no último ano do curso. Tal pesquisa analisou o
resultado de um questionário aplicado em 2012 e de outro aplicado em 2015,
quando os alunos se encontravam no último ano da graduação. Tratou-se de
uma pesquisa exploratória, pois buscou levantar dados e informações iniciais
sobre formação acadêmica em administração e a profissão de administrador
na perspectiva dos discentes de uma instituição de ensino superior privada.
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