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Editorial 

Edson Luiz Riccio,  Editor 

 

Comemoremos os dez anos da JISTEM e os dez anos do CONTECSI 

Prezados leitores, autores, pareceristas, colaboradores, colegas e amigos. Parabéns a 

todos!     É com imensa satisfação que neste ano de 2013 comemoramos dez anos de existência 

destes dois projetos que só se tornaram realidade pela participação de todos vocês, de diferentes 

países, universidades e áreas de atuação.   

A criação de uma Revista Academica e de um Congresso Internacional multidisciplinar 

que pudessem agregar as áreas de Sistemas de Informação, Tecnologia de Informação e Ciência 

da Informação sob o manto de uma visão ampla de gestão, econômica, administrativa, contábil e 

financeira só foi possível pela participação ativa de uma comunidade que compartilhasse dos 

mesmos valores e propósitos.   Essa comunidade existe e se concretiza visivelmente nessas duas 

entidades.  A própria Universidade de São Paulo, neste ano anuncia como uma das mais 

importantes ações o incentivo à multidisciplinaridade em todas as áreas científicas. O mundo real 

é multidisciplinar e essa deve ser também a nossa preocupação no desenvolvimento da ciência.   

Informamos a todos que durante este ano desenvolveremos inúmeras ações visando 

comemorar os resultados alcançados e compartilhar com todos vocês esses resultados.  

Agradecemos o apoio que temos recebido desde o inicio das seguintes instituições: CAPES, 

CNPq, FAPESP, Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas - Comissão de 

Credenciamento da USP e o EAC-FEA/USP . 

Aproveitamos esta oportunidade para informar que o 10
th
 CONTECSI - International 

Conference on Information Systems and Technology Management ocorrerá de 12 a 14 de junho 

de 2013, na FEA USP, São Paulo, Brasil. Cerca de 200 trabalhos serão apresentados nas seguintes 

categorias: sessão paralela, fórum de pesquisa, comunicação de pesquisa, consórcio doutoral e, 

pela segunda vez, ocorrerá o Master Colloquium. Também está confirmada a vinda do Prof. Dr. 

Niels Bjørn-Andersen, Ph.D., Professor of Information Systems da Copenhagem Business 

School, Dinamarca, ex-presidente da AIS (Association for Information Systems).  Desde o 

primeiro CONTECSI, temos tido a honra de receber o presidente da AIS para abrir a conferência.  

Os autores dos melhores trabalhos serão convidados à submete-los em “fast-track” à JISTEM 

como ocorre anualmente. Para mais informações consulte o site 

www.tecsi.fea.usp.br/eventos/contecsi. Neste CONTECSI, ocorrerá também 27th WCRAS – 

World Continuous Auditing and Reporting Systems Symposium e o International Workshop of  

XBRL. 

JISTEM - Primeiro número de 2013  - Volume 10 nº1 

Neste primeiro número de 2013, informamos aos nossos prezados autores e leitores que a 

recente avaliação da Qualis Capes, elevou a JISTEM para o nível B1 na área de Administração, 

Contabilidade e Turismo. Além dessa área, a JISTEM foi avaliada por outras sete áreas do 

conhecimento, o que comprova a sua interdisciplinaridade.    A JISTEM tem mantido sua 

evolução em qualidade e visibilidade nacional e internacional.  A maior parte dos artigos de 2011 

foi publicada em inglês e, com isso, a JISTEM está sendo cada vez mais acessada por 

pesquisadores e estudantes de diversas partes do mundo.   

Neste primeiro número de 2013, apresentamos 10 artigos de alto nível, a saber:  E-Mail 

Usage, Competitive Advantage, Professionals’ Perceptions Related  to the Influence of 

Information Technology;  Strategic Partnership Formation in IT Offshore Outsourcing;  

Decision-Making Process to Purchase from Online Supermarkets; Radio Frequency 

Identification System;  Forensic accounting and corporate fraud;   End-user satisfaction, 

Conception And Development of a System and Technological Innovation.   

          Convidamos a todos a acessarem estes artigos e lhes desejamos uma excelente leitura. 

http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/contecsi

