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A Revista Organizações em Contexto, do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Escola de Gestão e Direito
(EGD) da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) publica
a edição de número vinte e quatro, em seu décimo segundo ano de
existência. A edição de Jul/Dez de 2016, possui um número significativo de artigos publicados, contribuindo assim para o escoamento
da produção científica de qualidade como nos é proposto pelo Fórum de Editores Científicos da ANPAD, local de delineamento das
políticas editoriais de nossa área.
Atualmente o sistema QUALIS da CAPES estratifica a ROC como
B3 em Administração, Ciências Contábeis e Turismo e em Planejamento Urbano e Regional/Demografia. É valido ressaltar que esta
revista está nos seguintes indexadores e diretórios: DOAJ - Directory
of open Ac- cess Journals; OAI HARVESTER - Open Archives initiative –
Public Knowledge Project; LATINDEX - Sistema Regional de información
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, españa
y Portugal; ULRICH - Ulrich’s international Periodicals Directory; LivRe
- Portal de Periódicos de Livre Acesso do CNEN; Ibict - Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; Cabell’s - Cabell
Publishing; Sumários.org, DIADO- RIM, Portal SPELL (ANPAD) e
BASE (bielefeld University library), ebsCo e Copernicus.
Tudo isso é resultado de um trabalho árduo e dedicado de
nossos pareceristas, revisores, editores de texto, autores, conselho
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editorial, editora metodista, coordenação do PPGA e direção da Escola de Gestão e Direito e UMESP, e de toda a comunidade leitora
da ROC por mais esta edição.
Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para agradecer
o trabalho desses profissionais que estiveram conosco ao longo do
ano de 2016 e desejar-lhes uma boa leitura.
Obrigado e Boa Leitura.
Elmo Tambosi Filho
Editor
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