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Com grande satisfação informamos a todos leitores e colaboradores que a JISTEM em 
Novembro de 2010 passou a fazer parte da coleção SciELO de periódicos científicos. O volume 7 
já se encontra disponível e em breve todos os números anteriores da JISTEM desde 2004 serão 
incluídos no site da SciELO.   

Lembramos que a JISTEM é um periódico internacional.  Atualmente a JISTEM 
encontra-se incluída nas bases de dados internacionais: PROQUEST, Gale Infotrac, Dialnet, 
Ebsco, CLASE, DOAJ entre outras, além de estar catalogada em inúmeras bibliotecas da Europa 
e dos Estados Unidos.   Neste sentido, a partir de 2011, a JISTEM publicará prioritariamente 
artigos em inglês. O objetivo é aumentar a visibilidade das pesquisas publicadas e dos autores no 
cenário internacional, uma vez que a JISTEM já está inserida nas bases de dados internacionais. 
Para tanto, contatamos os autores que haviam submetido trabalhos antes desta nova proposta e 
obtivemos plena concordância dos mesmos, inclusive dos autores desta edição, que já conta com 
3 artigos de autores brasileiros em língua inglesa. Informamos que os artigos ainda podem ser 
submetidos em português e a tradução poderá ser feita no final do processo. 

Aproveitamos para informar que o 8th CONTECSI - International Conference on 
Information Systems and Technology Management ocorrerá nos dias 01 a 03 de Junho de 2011 na 
FEA USP São Paulo, Brasil e a chamada para trabalhos está aberta até 20 de janeiro de 2011. 
(www.tecsi.fea.usp.br/eventos/contecsi) 

Nesta edição contamos com  dois importantes artigos, sendo um deles “Problematização e 
racionalização discursiva dos processos produtivos em organizações”. Este artigo recebeu menção 
honrosa e foi selecionado entre os três melhores trabalhos do 7th CONTECSI.  Por ser B1 Qualis 
e por participar do “Fast Track” criado pela ENANPAD, a JISTEM tem recebido alguns dos 
melhores trabalhos apresentados no evento. É com satisfação de publicarmos, ainda nesta edição, 
o segundo destes artigos, “Tecnologias de informação e comunicação na oferta de serviços 
financeiros para a população de baixa renda: os correspondentes bancários do Banco Lemon”.  
Apesar da indicação pelos congressos, ambos passaram pela avaliação dos pareceristas da 
JISTEM. 

Este último número do volume 7 da JISTEM traz onze artigos de grande interesse para a 
comunidade acadêmica. 

A todos, desejamos uma boa leitura. 
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