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Este número trás artigos que mais se destacaram no 3º CONTECSI que ocorreu 
em Junho de 2006. Os artigos foram indicados pelos pareceristas e comitê cientifico e 
classificados. Isso não desmerece os demais artigos apresentados no congresso que 
também foram considerados de alta qualidade pelos membros do comitê cientifico. 

O 3º CONTECSI contou com 177 artigos apresentados e publicados nos Anais.  O 
relatório completo do evento também está publicado nesta edição. 

Este número também trás uma novidades que é o novo sistema de acesso e 
visualização da revista que é o sistema OJS/SEER que é um Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas, traduzido e customizado pelo Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia - IBICT (www.ibict.br/secao.php?cat=SEER) baseado no 
software desenvolvido pelo Public Knowledge Project (Open Journal Systems) da 
Universidade British Columbia (www.pkp.ubc.ca/ojs/).  O sistema possui um padrão 
internacional e é utilizado por revistas no mundo inteiro. Esperamos com isso ampliar o 
acesso aos artigos e facilitar a busca por autores, indexação etc, ampliando assim a 
visibilidade dos artigos publicados e seus respectivos autores na comunidade científica. 
Os artigos desta edição são: 
1) Ferramentas de Disseminação do Conhecimento em uma Instituição de C,T&I de 
Defesa Nacional de autoria de Antonio Ramalho de Souza Carvalho, Carlos Cezar de 
Mascarenhas, Edson Aparecida de Araújo  Querido Oliveira, Brasil 
2) Análise de Flexibilidade em Economia da Informação: Modelagem de Equações 
Estruturais de autoria de Feruccio Bilich, Ricardo DaSilva, Paulo Ramos, Brasil 
3) TICs y empresas: Propuestas conceptuales para la generación de indicadores para la 
Sociedad de la Información de autoria de Fernando Peirano, Diana Suárez, Argentina 
4) Metodología para la Gerencia de los Procesos del Negocio sustenda en el uso de 
Patrones de autoria de Pedro Bonillo, Venezuela 
5) Avaliação das Habilidades em TI: um estudo do ensino de informática no curso de 
administração de autoria de André Luiz Pires de Miranda, Maria Celeste Reis Lobo de 
Vasconcelos, George Leal Jamil, Valéria Maria Martins Judice, Brasil 
6) CRM, apprentissage et contrôle organisationnel de autoria de  Christophe Benavent, 
Olivier de la Villarmois, França 
7) Continuous Auditing: the USA Experience and Considerations for its Implementation 
in Brazil de autoria de Michael G. Alles, Fernando Tostes, Miklos A. Vasarhelyi, Edson 
Luiz Riccio 
8) Resultados do 3º. CONTECSI Congresso Internacional de Gestão da Tecnologia e 
Sistemas de Informação / Outcomes of 3rd CONTECSI – International Conference on 
 Information Systems and Technology Management 

Na chamada de eventos, estamos divulgando uma iniciativa do TECSI que é o 3º 
Workshop Brasileiro de XBRL, no dia 20 de outubro de 2006. O evento poderá ser 
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acompanhado do mundo todo através da Internet, a transmissão será feita com o apoio do 
Estudio Multimeios do CCE - Centro de Computação Eletrônica da USP - Universidade 
de São Paulo, Brasil. O objetivo do Workshop é divulgar e discutir o estado-da-arte da 
linguagem e tecnologia XBRL para a divulgação de informações econômico-financeiras.  
Também consta na chamada de eventos o “Call for Papers” do 4º CONTECSI - 
Internacional Conference on Information Systems and Technology Management.  O 
CONTECSI tem crescido a cada ano em número de trabalhos, de participantes e de 
qualidade.  O 4º CONTECSI contará com a presença de renomados pesquisadores 
Brasileiros e diversos países. 




