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ESTATUTO EDITORIAL DA REVISTA 

 
DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES é 

uma revista científica destinada à publicação de trabalhos no campo 
da Educação, das Humanidades e das Artes. Tem como traço 
fundamental da sua identidade a promoção e partilha de processos 
e resultados da investigação e produção científica efetuada nos 
campos anteriormente referidos. 

A revista retira o seu nome, DEDiCA, do Grupo de 
Investigación HUM-742 D.E.Di.C.A. (Desarrollo Educativo de las 
Didácticas en la Comunidad Andaluza), da Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología da Consejería de 
Economía y Conocimiento do Governo da Andaluzia (Espanha). Foi 
criado pela atual Responsável Científica da revista, a Doutora María 
Angustias Ortiz Molina, em 2002, tendo sido Responsável pelo 
mesmo até maio de 2012, data em que apresentou sua renúncia 
voluntária ao lugar. Desde a criação do Grupo e até à renúncia à 
Direção do mesmo por parte da Doutora Ortiz Molina (2002-2012), o 
mesmo esteve adscrito ao Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal da Universidade de Granada 
(Espanha), e sediado na Faculdade de Ciências da Educação, em 
Granada (Espanha). Posteriormente, e após a chegada de outra 
Responsável, o Grupo de Investigación HUM-742 trocou o seu 
nome, mudou a sua sede e modificou as linhas de investigação, mas 
a revista científica manteve o seu nome e fundamentos editoriais.  

Atualmente, a revista está sob o patrocínio do Grupo de 
Investigación HUM-672 A.R.E.A. (Análisis de la Realidad 
EducativA), com sede no Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar da Universidade de Granada.  

DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 
passou a ter uma periodicidade semestral, a partir do n.º 11. 
Segundo decisão da Direção, poderão ser editados números 
especiais temáticos. 

Os trabalhos serão originais e deverão estar inseridos nas 
Áreas científicas da Educação, das Humanidades e das Artes. Os 
artigos publicados são da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) 
autor(es). 
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As publicações contêm artigos científicos submetidos a 
arbitragem científica e revistos pelo sistema de pares cegos. Os 
trabalhos recebidos pela DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E 
HUMANIDADES serão objeto de revisão inicial por parte da Direção, 
que avaliará a sua pertinência face ao Estatuto Editorial da Revista e 
a sua conformidade face às normas de publicação. Se aceites nesta 
fase, serão remetidos depois para um processo de revisão anónima 
e independente por parte de dois revisores. Caso um destes 
revisores aceite a publicação e outro a rejeite, será convocado um 
terceiro revisor. A Direção, sob proposta sua, ou do Conselho 
Editorial e Científico, pode convidar personalidades de reconhecido 
mérito académico e científico a publicar trabalhos seus nos números 
editados. 

Os trabalhos poderão ser apresentados em Português, 
Espanhol e Inglês, devendo respeitar as normas incluídas nas 
edições efetuadas. 

DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES tem 
duas versões, em linha e em papel. A versão em linha tem a 
seguinte página incluída no Portal de Revistas da Universidade de 
Granada: 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/dedica 
Encontra-se, também, depositada nos seguintes endereços: 
http://digibug.ugr.es/handle/10481/34848 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15495  
O processo de indexação do conteúdo da revista em bases 

de dados e repositórios internacionais iniciou-se após a publicação 
do número 1, ficando a mesma indexada nas bases de dados, 
catálogos, repositórios  buscadores indicados na ficha técnica deste 
número. 

Os autores dos textos publicados na DEDiCA. REVISTA DE 
EDUCAÇÃO E HUMANIDADES cedem os respetivos direitos de 
autor à mesma. Caso pretendam publicar novamente esses textos 
deverão solicitar autorização à Direção da DEDiCA. REVISTA DE 
EDUCAÇÃO E HUMANIDADES.  
 

Coimbra, março de 2018 
                                  O Diretor, Fernando José Sadio-Ramos 

 


