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EDITORIAL 
 
As primeiras palavras do Editorial do n.º 12 de DEDiCA. 

REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES são para agradecer a 
todos os investigadores e profissionais da Educação, Humanidades e 
Artes o bom acolhimento que lhe têm dispensado. Em virtude disso, 
foi possível prosseguir o desenvolvimento da revista, materializado 
nos aspectos que passamos a referir: 

 
1.- A publicação da revista passou a efectuar-se 

semestralmente a partir do n.º 11 (março, 2017); DEDiCA. REVISTA 
DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES passa, assim, a ter 2 números 
regulares em cada ano: no mês de março e no mês de setembro. 
Mantemos, ainda, a possibilidade de publicar números especiais. 

 
2.- A partir deste n.º 12, a versão eletrónica (ISSN: 2182-

018X) e a versão impressa (ISSN: 2182-0171; Depósito Legal: 
322791/1) apresentarão um aspecto gráfico diferente no que 
concerne às respectivas capas, correspondendo a um processo de 
adaptação e mudança em curso da versão eletrónica. As capas da 
versão impressa manter-se-ão iguais, passando a ser de cor verde as 
da versão eletrónica. 

 
3.- Na linha da evolução empreendida, procedemos ao 

reforço do Comité Editorial e Científico da revista, que a partir deste 
número passa a apresentar a seguinte estrutura orgânica: 
- Diretor 
- Responsável Científico  
- Sub-Diretor 
- Editor 
- Equipa de Tradução 
- Comité Técnico 
- Revisores de Edição. Pré-Maquetação 
- Conselho Assessor Nacional 
- Conselho Assessor Internacional 

A concretização de todos estes elementos pode ser vista, de 
maneira mais pormenorizada, na Ficha Técnica. 

 
4.- Sistematizou-se o controle antiplágio. 



Editorial                                                                            Páginas/ Pages 7-10 

 
Sadio-Ramos, F. J. (2017). Editorial. DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E 
HUMANIDADES, N.º 12, setembro, 2017, 7-10. ISSN: 2182-018X 

8 

5.- Os autores têm de aceitar e referir de forma explícita as 
normas éticas seguidas na investigação. 

 
6.- A qualidade e quantidade de pessoas que colaboram 

connosco como Revisores/ Referees para levar a cabo o calado, 
oculto e sofrido trabalho de rever os trabalhos que os autores nos 
fazem chegar com o objectivo de ser publicados. 

 
7.- A indexação e alojamento da mesma em repositórios, 

bases de dados e Bibliotecas tão importantes nas áreas nas que 
trabalhamos (DIGIBUG [Repositório Digital da Universidade de 
Granada]; Dialnet; MIAR, Diretório Latindex; NSD – Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste / Norwegian Social Science Data 
Services; PORBASE – Base Nacional de Dados Bibliográficos; 
REBIUN, Google Scholar), e nas avaliações positivas conseguidas 
em algumas delas. 

 
8.- Tal não seria possível, obviamente, sem a imprescindível 

qualidade dos trabalhos recebidos e aceites depois do processo de 
revisão pelo sistema de duplo par cego. 

 
9.- O âmbito de conhecimento de nossa publicação vai-se 

estendendo por todo mundo; destacamos, pela maior frequência de 
consultas registadas, os seguintes países: Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemanha, Rússia, China, Coreia do Sul, Chile, Japão, África 
do Sul, Brasil, El Salvador, Colômbia, México, Porto Rico, Noruega, 
Grécia, França, Holanda, Áustria, Roménia, Portugal e Espanha. 

 
10.- A quantidade de artigos recebidos solicitando a 

publicação é também de referir, dos quais alguns não passam os 
filtros de qualidade aplicados desde o princípio. 

 
11.- A secção PUBLICAR NA DEDiCA/ PUBLICAR EN 

DEDiCA/ TO PUBLISH IN DEDiCA. INFORMAÇÕES/ 
INFORMACIONES/ INFORMATION assume uma importância ainda 
maior ao possibilitar a redação dos textos mediante as instruções 
fornecidas, a par das indicações de política editorial que são 
reforçadas no seu texto. Pretende-se, assim, que seja um forte apoio 
dado aos autores para a preparação do seu texto, antes de o enviar 
e aumentando as possibilidades da sua aceitação. Na linha editorial 
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da revista, todas as informações são fornecidas em português, 
espanhol e inglês, línguas em que se podem apresentar artigos para 
publicação. 

 
12.- A estrutura dos artigos, deverá cada vez mais, adequar-

se ao formato da investigação educativa, assumindo a organização 
IMRD – Introdução, Método, Resultados, Discussão. Tal não significa 
que outras formas de apresentação dos trabalhos não sejam aceites, 
desde que devidamente justificadas pela temática e área de 
investigação. 

 
13.- Passaremos a dar mais informação relativa aos autores 

dos artigos, de modo a que a sua relevância e solidez de currículo 
seja visível aos leitores. 

 
14.- Referência assinalada para o alargamento do Conselho 

Assessor da Revista, com um reforço considerável de novos 
membros que, deste modo, incrementam a sua qualidade. 

 
15.- Finalmente, mas não o menos importante, continuamos 

a fazer parte dos Projectos DIGIBUG e Dialnet, cujo notável sucesso 
muito contribui para os indicadores de qualidade da nossa revista. 

 
O n.º 12 de DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E 

HUMANIDADES é composto por um total de 11 trabalhos que, a partir 
deste número, já não são apresentados segundo o esquema de 
secções anteriormente utilizado (artigos, projectos/ propostas 
educativas e relatos de experiências). 

 
Os autores dos trabalhos incluídos neste número são os 

seguintes: Mariana Cabral, Andreia F. Moura, Maria do Rosário Mira, 
Adília Rita Cabral (Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Coimbra – Portugal); António Guilherme da Cruz Leal 
(Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra – 
Portugal); Pedro Balaus Custódio (Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal); Amparo Porta Navarro 
(Universidade Jaume I de Castellón – Espanha); Joaquim Braga 
(Universidade de Coimbra – Portugal); María Jesús Vitón de Antonio 
(Universidade Autónoma de Madrid – Espanha); Alberto Cabedo Mas, 
María Elena Riaño Galán, Noemy Berbel Gómez (Universidade 
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Jaume I de Castellón – Espanha, Universidade da Cantábria – 
Espanha e Universidade das Ilhas Baleares – Espanha); Cristina 
Arriaga Sanz, Baikune de Alba Eguiluz, Maricel Totoricagüena Martín, 
Francisco Cuadrado Méndez (Universidade do País Vasco – 
Espanha, Universidade da Cantábria – Espanha e Universidade 
Loyola de Sevilha – Espanha); Sonsoles Ramos Ahijado, Ana María 
Botella Nicolás (Universidade de Salamanca – Espanha, 
Universidade de Valência – Espanha); Desirée García Gil 
(Universidade Complutense de Madrid – Espanha); Cristina Faria 
(Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra – 
Portugal). 

 
No fim do volume, podem ser vistas as secções habituais de 

apoio a leitores, escritores e avaliadores: a já referida PUBLICAR NA 
DEDiCA (com informações em português, espanhol e inglês), o 
ESTATUTO EDITORIAL (em português, espanhol e inglês) e a FICHA 
TÉCNICA deste número 12. 

 
Desejamos que o número que agora damos à estampa 

mantenha o bom acolhimento e valorização dos anteriores e 
afirmamos o nosso empenhamento em continuar a trabalhar para 
oferecer um produto de qualidade aos nossos leitores. 
 
 

Fernando José Sadio-Ramos 
Diretor 

 
Coimbra (Portugal), setembro de 2017 

 
 


