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Edson Luiz Riccio, Editor

Prezados Leitores e Colaboradores
Neste editorial, com o qual encerramos o ano de 2013 aproveitamos para lembrar a todos os
nossos leitores e colaboradores sobre os fatos importantes que envolveram nossas atividades
acadêmicas neste período:
A - 10º aniversário da JISTEM – USP – Journal of Information Systems and Technology
Management
Com esta edição comemoramos os 10 anos da JISTEM uma revista que foi criada em 2004
juntamente com o CONTECSI – USP International Conference of Information Systems and
Technology Management.
Decidimos trazer à lembrança de todos alguns dados relevantes sobre a JISTEM desde a
primeira edição, ocorrida há dez anos, no terceiro quadrimestre de 2004, até hoje:
1. Artigos Publicados: Incluindo a presente edição foram publicados 223 trabalhos
selecionados em processo de “blind review” envolvendo cerca de 500 autores e mais de
120 pareceristas nacionais e internacionais.
2. Globalização da JISTEM: Os 223 artigos publicados na JISTEM procedem de 27
diferentes países, além do Brasil, a saber: Argentina, Austrália, Áustria, Bahrein, Canada, Chile,
Colômbia, Coreia, Cuba, Emirados Árabes, Espanha, Finlândia, França, Gana, Grécia, Inglaterra,
Jordânia, Malásia, México, Paquistão, Portugal, Republica Checa, Turquia, Uruguai, EUA e
Venezuela.
3. Inclusão da JISTEM no Web of Knowledge – Thompson Reuters: Vários fatores
contribuíram para essa internacionalização entre os quais: A publicação em inglês, a implementação
pioneira do número DOI há 5 anos atrás, a entrada no Portal USP e a entrada na Base SciELO.
Conforme
anunciado
pela
Thompson
Reuters
em:
http://thomsonreuters.com/pressreleases/102013/SciELO-Collaboration, toda a Base está sendo incluída no Web of Knowledge.
Como resultado a inteira base de artigos da JISTEM e seus respectivos autores tornam-se altamente
visíveis e os artigos acessáveis pelo Web of Knowledge. A existência da JISTEM é possível devido ao
pleno apoio do Portal da USP, CNPq e CAPES, instituições brasileiras dedicadas ao desenvolvimento
da ciência brasileira e mundial às quais agradecemos.
A cada número fica notória a qualidade dos textos e a dedicação de toda a equipe editorial.
Como se pode ver pelo índice desta edição os nove artigos espelham a qualidade e
profundidade com as quais os temas são apresentados e discutidos pela JISTEM.
B - 10º aniversário do CONTECSI - USP – International Conference on Information Systems
and Technology Management
Igualmente bem sucedido o CONTECSI apresentará em 28, 29 e 30 de maio de 2014 a sua
11º edição, incluindo eventos paralelos de importância internacional, a saber: 31º WCARS – USP
World Continuous Auditing and Reporting Symposium; 2º International Panel on e-Government; 8º
International Workshop of XBRL e o 1º ISACA Latin American Academic Advocates Meeting. Como
ocorre todos os anos, os três melhores trabalhos selecionados pelos pareceristas serão convidados a
submeterem seus artigos à JISTEM para publicação.
O 11º CONTECSI ocorrerá na FEA/USP nos dias 28, 29 e 30 de Maio de 2014. Contamos
com a participação de todos os leitores não apenas enviando trabalhos, mas também na divulgação a
todos os interessados. Lembramos que a data final para submissão de trabalhos foi ampliada para o dia
19 de janeiro de 2014.
Desejamos a todos boa leitura
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