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EDITORIAL 
 
O Editorial do n.º 14 de DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO 

E HUMANIDADES cumpre, em primeiro lugar, a sua função 
peremptória de agradecer a todos os investigadores e profissionais 
da Educação, Humanidades e Artes a sua adesão e colaboração com 
este projeto científico. Essa imprescindível implicação tem-nos 
permitido crescer e contribuir para o desenvolvimento destas áreas 
científicas por meio da publicação de trabalhos meritórios. Estas 
palavras de agradecimento e congratulação são obrigatórias, em 
cada novo número, já que são esses investigadores e profissionais a 
base desta revista e do seu mérito, reconhecido pelos leitores que a 
consultam e utilizam no seu trabalho. 

 
O patrocínio do Grupo de Investigação HUM-672 A.R.E.A. – 

Análisis de la Realidad EducativA, da Universidade de Granada, tem 
que ser também referido. Dele provém a pertença da revista ao Portal 
de Revistas científicas da Universidade de Granada e à Editorial da 
mesma Universidade.  

 
O processo de integração no Portal de Revistas científicas da 

Universidade de Granada e migração da mesma para o sistema OJS 
– Open Journal Systems ficou praticamente concluído no número 
anterior. Alguns aspectos técnicos, relacionados com o sistema OJS 
e seu funcionamento no Portal de Revistas, levaram a que tivéssemos 
que prolongar com este número a migração definitiva da revista. 
Simultaneamente, avançámos já, ao longo dos últimos meses, em 
novos sentidos, enriquecendo a revista DEDiCA e estando agora em 
melhores condições para prestar um serviço de qualidade aos nossos 
autores e leitores. 

 
O primeiro aspecto a referir diz respeito a uma mudança 

radical ocorrida com integração no Portal de Revistas científicas da 
Universidade de Granada: o fim da versão impressa da revista para 
se apostar exclusivamente na versão electrónica. A qualidade e 
beleza da versão impressa não foram suficientes para combater l’air 
du temps, impondo-se o seu abandono e o encerramento do 
respectivo ISSN. 
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Ligado a este processo, ocorreu também a mudança do 
Centro Responsável de ISSN da revista, que passou da Biblioteca 
Nacional de Portugal para a Bibiloteca Nacional de Espanha. O 
registo inicial da revista como tal, mantém-se, todavia, em Portugal,a 
na ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Todos 
estes elementos fazem parte, como se sabe, da Ficha Técnica que 
integra os últimos elementos da DEDiCA. 

 
Um terceiro aspecto que gostaríamos de indicar tem que ver 

com a prossecução do trabalho de indexação e alojamento da 
DEDiCA em repositórios, bases de dados e Bibliotecas, que 
possibilitem uma maior visibilidade da mesma e seu potencial 
impacto. Na página electrónica da revista podemos ver alguns 
resultados desse trabalho, mas outros merecem também uma nota. 

 
A revista pode, assim, ser encontrada nos seguintes recursos 

disponíveis para leitores e investigadores: 
- DIGIBUG (Repositório Digital da Universidade de Granada); 
- Dialnet; 
- ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities 

and Social Sciences; 
- REDIB – Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 

Científico; 
- ROAD – Directory of Open Access Scholarly Resources; 
- Diretório Latindex; 
- NSD – Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste / 

Norwegian Social Science Data Services; 
- PORBASE – Base Nacional de Dados Bibliográficos da 

Biblioteca Nacional de Portugal;  
- REBIUN – Red de Bibliotecas Universitarias;  
- Academic Resources Index – ResearchBib;  
- MIAR – Information Matrix for the Analysis of Journals 
- Journal Scholar Metrics. Arts, Humanities, and Social 

Sciences; 
- Google Scholar; 
- DRJI – Directory of Research Journals Indexing; 
- Biblioteca Digital da Organização de Estados 

Iberoamericanos. 
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Aguardamos o resultado de outros processos de adesão em 
curso, pelo que temos a esperança de ampliar ainda mais esta lista 
em próxima ocasião. 

 
O inestimável contributo da Editorial da Universidade de 

Granada traduziu-se noutra novidade deste número, a atribuição de 
DOI aos artigos publicados.  

 
Para melhorarmos os nossos serviços, obtivemos um 

subsídio da Universidade de Granada, de cuja execução, ao longo 
deste ano lectivo, esperamos também aumentar a visibilidade e 
eficácia da revista. Daremos conta do seu resultado no número 16, 
desejando que seja o melhor! 

 
A revista continua fiel à sua origem publicando e facultando 

elementos em três línguas de poderoso impacto: português, espanhol 
e inglês. Tal tem uma das suas sua traduções fundamentais nas 
versões do seu Estatuto e na apresentação das normas de 
publicação, todos contidos nas páginas finais da revista. 

 
Para a publicação, os autores podem ainda contar com a 

possibilidade de obtenção das normas de publicação e da matriz dos 
artigos na página electrónica da DEDiCA. 

 
Queremos ainda reiterar a implementação da estrutura dos 

artigos segundo o formato da investigação educativa, a organização 
IMRD – Introdução, Método, Resultados, Discussão. Todavia, 
reiteramos também que a adopação dessa estrutura canónica não 
significa que outras formas de apresentação dos trabalhos não sejam 
aceites, desde que devidamente justificadas pela temática e área de 
investigação. 

 
O Conselho Assessor, assim como o Comité Técnico da 

revista continua em processo de alargamento, que nos permite 
contar, cada vez mais, com especialistas capazes de apoiar o 
trabalho que se nos depara, seja fornecendo soluções para questões 
que se coloquem, seja orientando estrategicamente o 
desenvolvimento da DEDiCA. A lista completa pode ser consultada 
na Ficha Técnica, como habitualmente. 
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O n.º 14 de DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E 
HUMANIDADES é composto por um total de 9 trabalhos e uma 
notícia. A apresentação dos textos, a partir do número 12, deixou de 
se fazer segundo um esquema de secções dividido em artigos, 
projectos/ propostas educativas e relatos de experiências, mais 
adequado à versão impressa, mas com menos sentido nesta 
transformação em edição exclusivamente electrónica. 

 
Os autores dos trabalhos publicados são: Ana Mercedes 

Vernia Carrasco, Francisco Javier Cantos Aldaz (Universidade Jaume 
I de Castellón – Espanha); Erika González García, Helena Chacón-
López (Universidade de Granada – Espanha); Desirée García-Gil, 
Consuelo Pérez-Colodrero, María del Mar Bernabé Villodre 
(Universidade Computense de Madrid, Universidade de Granada, 
Universidade de Valência – Espanha); Amparo Porta (Universidade 
Jaume I de Castellón – Espanha); Pedro Balaus Custódio (Instituto 
Politécnico de Coimbra – Portugal); Telmo Pereira (Instituto 
Politécnico de Coimbra – Portugal); Joana Fernandes (Instituto 
Politécnico de Coimbra – Portugal); Eduardo Lopes (Universidade de 
Évora – Portugal); Fernando José Sadio-Ramos (Instituto Politécnico 
de Coimbra – Portugal). A notícia é da responsabilidade de Joaquim 
Braga, da Unidade I&D IEF – Instituto de Estudos Filosóficos, 
Universidade de Coimbra e versa o Congresso Roads to Care. 

 
Relembramos, antes de terminar, que se podem encontrar no 

fim do volume as normas de publicação na DEDiCA, o Estatuto 
Editorial (em português, espanhol e inglês) e a Ficha Técnica do 
número 14. 

 
Encerramos reiterando os nossos votos de que este número 

da revista DEDiCA seja da maior utilidade para os nossos leitores, e 
reafirmando o nosso compromisso e empenhamento em melhorar a 
qualidade da nossa publicação e assim servir plenamente os nossos 
autores e leitores. 
 

Fernando José Sadio-Ramos 
Diretor 

 
Coimbra (Portugal), setembro de 2018 


