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1) Paper Submission Guidelines
Register at "Online Submissions" and submit your paper accordingly to JISTEM guidelines at
www.jistem.fea.usp.br
a) Manuscript style
Articles must be submitted in English, Spanish, Portuguese or French in MS-Word format.
Authors must translate the final version of the article to English.
Fill the submission form with: title of the article, author's full name, affiliation, full address,
telephone, email, fax and brief curriculum vitae. Limit of 3 co-authors per article.
First page must present: title of the article, abstract in the original language of the article of
about 100 words, title, area and 5 keywords (if accepted an abstract in English and keywords
will be required),
Articles must be limited to 30 pages in double-space, Arial or times new roman, 12 points;
Authors must include figures and graphics in high-resolution 300 dpi (jpg or gif). They must be
numbered (Arabic) and with the complete title. References to each table or figure have to be
made in the text.
Authors must submit the questionnaires and research results to the editor and review purposes.
Acknowledgments to institutions regarding financial support can be included only in the final
accepted version.
We do not accept articles published elsewhere, except Conference proceedings.
b) Structure Style
Articles should clearly present the Abstract, Introduction, Objectives, Justification, Question,
literature review, research method, results, conclusion, recommendation and limitation, plus
references;
References are to follow the American Psychological Association (APA) guidelines. More
detailed explanations and examples of these guidelines can be found at the following locations:
http://www.apastyle.org/faqs.html or Publication Manual of the American Psychological
Association (6th ed., 2010) American Psychological Association (APA).A list of reference must
be presented in alphabetical order.
A glossary can be included in the end of the article if needed.
2) Book Review
Book review should be sent by Prof. Edson Luiz Riccio at jistem@usp.br
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1) Instruções para submissão de artigo
a) Quanto à Formatação
Os artigos submetidos para publicação, em inglês, espanhol, português ou francês,
devem ser enviados em formato MS-Word. Após aceito, os autores devem traduzir o
artigo para o idioma inglês.
Incluir no sistema de submissão online: título, subtítulo (se houver), tema, nome,
instituição, departamento, endereço, telefone, fax e e-mail do autor e co-autores
(máximo de 3 co-autores) e breve curriculum que indique sua formação,
instituição/empresa a que pertence e sua área atual de trabalho.;
Na primeira página do artigo deve constar: título, subtítulo (se houver), tema e resumo
na língua original do artigo, com 100 palavras aproximadamente e 5 (cinco) palavraschaves. Se o artigo for aceito para publicação será solicitado o envio do título, abstract e
palavras-chave em inglês;
Os artigos deverão ter no máximo 30 páginas em espaço duplo, fonte arial ou times new
roman, tamanho 12;
As figuras e gráficos devem estar em alta qualidade com resolução de 300 dpi (figuras)
e extensão jpg e/ou gif no artigo. Cada ilustração deve conter numeração e legenda.
Deve ser feita referência à figura ou tabela no corpo do texto.
Questionários e resultados da pesquisa devem ser enviados para a avaliação do Editor e
pareceristas.
Agradecimentos a órgãos de financiamento da pesquisa devem ser incluídos apenas na
versão final do artigo, após o aceite.
A JISTEM só aceita artigos inéditos.
b) Quanto à Estrutura
Os artigos enviados devem conter em seus tópicos os seguintes itens: Resumo,
Introdução, Objetivos, Justificativa, Problema/Questão, Revisão da Literatura,
Metodologia, Resultados, Conclusão, Recomendações, Limitações e Referência
Bibliográfica;
As citações e referências devem seguir o estilo da APA (http://www.apastyle.org/l)
As referências deverão ser apresentadas no corpo do texto, incluindo o sobrenome do
autor, a data de publicação e o número de página (se for o caso), conforme normas da
APA. Referências bibliográficas completas do(s) autor (es) citados deverão ser
apresentadas em ordem alfabética, no final do texto, de acordo com as normas da APA.
Para maiores informações: American Psychological Association (APA). (2001).
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Publication Manual of the American Psychological Association (5th ed.). Washington,
DC
Poderá ser incluído um glossário ao final do artigo, caso o autor julgue necessário;
2) Sugestões de livros para Resenha
Resenhas devem ser enviadas para o Prof. Edson Luiz Riccio pelo e-mail:
jistem@usp.br
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