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Editorial 

Edson Luiz Riccio 

Editor 

 

 

É com grande satisfação que, neste primeiro número de 2012, 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.   

 

Aproveitamos esta oportunidade para informar que o 9
th

 CONTECSI - 

International Conference on Information Systems and Technology Management ocorrerá 

de 30 de maio a 01 de junho de 2012, na FEA USP, São Paulo, Brasil. Cerca de 230 

trabalhos serão apresentados nas seguintes categorias: sessão paralela, fórum de pesquisa, 

comunicação de pesquisa, consórcio doutoral e, pela primeira vez, ocorrerá o Master 

Colloquium. Também está confirmada a vinda do Prof. Dr. Dov Te´eni, Tel Aviv 

University, atual presidente da AIS (Association for Information Systems).  Desde o 

primeiro CONTECSI, temos tido a honra de receber o presidente em exercício 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 o 

lançamento mundial do ICT4DEVIS – Information and Communication Technologies for 

Development - International School, um curso internacional para a formação de 

especialistas em projetos de desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento humano 

e direitos humanos. 

 Neste primeiro número de 2012, publicamos artigos de alto nível sobre E-

government, System Requirements Analysis, Management Model, Open Journal Open 

System (OJS), Knowledge Management, Intelligent Tutoring System, IT Outsourcing, 

Supply Chain Management e Introdução de Novos Produtos de Alta Tecnologia.   

Além de autores do Canadá e Dubai, apresentamos também autores brasileiros. 

 

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

leitura. 

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



