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EDITORIAL

Iniciamos mais um número da revista científica DEDiCA.
REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES com o Editorial. Como
é mister imperioso, incumbe referir a adesão e participação da
comunidade científica da educação e das humanidades a este
projecto, com os seus trabalhos de investigação e docência. Nunca é
demais agradecer aos nossos autores, revisores e leitores a sua
imprescindível e generosa colaboração com a qual a revista DEDiCA.
REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES vai crescendo
paulatinamente na recepção e consideração da comunidade
científica.
Sempre imprescindível é, também, a referência ao patrocínio
do nosso Grupo de Investigação HUM-672 A.R.E.A. – Análisis de la
Realidad EducativA, da Universidade de Granada/ Junta da
Andaluzia. O apoio que os seus membros dão ao projecto é
fundamental, possibilitando o desenvolvimento dos trabalhos
necessários à existência e funcionamento da revista, assim como da
publicação dos seus números.
Temos que deixar, igualmente, a nossa palavra de apreço
para o apoio que a Editorial Universidade de Granada nos concede,
acolhendo-nos no seu Portal de Revistas científicas da Universidade
de Granada e fornecendo o imprescindível suporte institucional e
técnico.
De salientar, também, o crescente apoio que a Unidade de
Investigação I.E.F. – Instituto de Estudos Filosóficos, da Universidade
de Coimbra/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia vem
dispensando, ao longo da existência da revista, assumindo-se como
um parceiro importante para o desenvolvimento deste projecto e da
actividade de ambos os institutos de investigação, A.R.E.A. e I.E.F..
É com manifesto orgulho que vemos a Universidade de Coimbra
associada ao projecto por via desta colaboração.
O desenvolvimento da revista, em termos técnicos no que
concerne ao sistema OJS – Open Journal Systems, prossegue em
bom ritmo.
Neste processo, merece particular destaque a obtenção de
um subsídio do Plan Propio de Investigación da Universidade de
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Granada, no âmbito da Modalidade 4.1. (Subsídios para Revistas da
Universidade de Granada). Em nome da Professora Doutora Pilar
Cáceres Reche, e com o Centro de Gasto 30.BF.26.11.01 Ayudas
Revistas, e no valor de 1000€, possibilitou efectuar intervenções
técnicas especializadas no sentido de aperfeiçoar o aspecto e
funcionamento da plataforma OJS da revista, cujos benefícios são
dignos de nota por parte dos nossos utilizadores, sobretudo os
autores e revisores envolvidos nos números 15 e 16.
Preparamos, neste momento, a candidatura ao próximo
concurso, a abrir em breve.
O n.º 15 de DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E
HUMANIDADES é composto por um total de 10 artigos, uma
recensão literária e uma notícia.
Os autores dos trabalhos publicados são: David J.
Hargreaves (da Universidade de Roehampton, de Londres – Reino
Unido); José María Peñalver Vilar (Universidade Jaume I, de
Castellón – Espanha); José Muñoz-Albaladejo [Instituto de Ciências
do Património (Incipit) e Conselho Superior de Investigações
Científicas – CSIC, de Espanha); Jesús López Belmonte, Antonio
José Moreno Guerrero e Arturo Fuentes Cabrera (Universidade de
Granada – Espanha); Bayibayi Molongwa (Instituto Africano de
Estudos Prospectivos, de Kinshasa-Munique – República
Democrática do Congo/ Alemanha); Joana Lobo de Mesquita Simões
Pires Fernandes (Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal); María
Vidagañ Murgui (Universidade de Saragoça – Espanha); Rubén
Fernández Álvarez (Universidade de Salamanca – Espanha);
Francisco José Álvarez Gil (Universidade de Las Palmas de Gran
Canaria – Espanha); Alfonso Revilla Carrasco e Pilar Olivares
Gázquez (Universidade de Saragoça – Espanha).
Os últimos trabalhos correspondem à recensão de um livro de
Henrique Jales Ribeiro, Filosofias nacionais, transnacionais e
tradições filosóficas no século XXI, e à notícia relativa ao Colóquio
Internacional Escola Ibérica da Paz: Direito Natural e Dignidade
Humana, a realizar em 24 e 25 de Outubro, na Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra, ambos da responsabilidade de Robert
Martins Junqueira, membro do Secretariado do IEF.
A conjugação dos aspectos que salientámos anteriormente
possibilita ainda que se desenvolva consideravelmente um trabalho
fundamental para uma revista científica, a sua indexação e
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alojamento em repositórios, bases de dados e Bibliotecas, de modo a
incrementar a visibilidade e impacto dos seus trabalhos.
A plataforma electrónica da revista permite encontrar
algumas dessas indexações. Na Ficha Técnica deste número
incluímos ainda outras. Todas, em conjunto, permitem que o
conhecimento e divulgação de DEDiCA seja mais eficaz, com a
consequente utilização e citação dos seus trabalhos por mais autores.
Numa enumeração rápida, referimos a presença de DEDiCA
em:
- DIGIBUG (Repositório Digital da Universidade de Granada);
- Dialnet;
- DOAJ – Directory of Open Access Journals;
- ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities
and Social Sciences;
- REDIB – Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento
Científico;
- MLA (Modern Language Association) – Directory of
Periodicals
- ROAD – Directory of Open Access Scholarly Resources;
- Diretório Latindex;
- OpenAire – Open Access Infrastructure for Research in
Europe
- Dulcinea – Derechos de explotación y permisos para el autoarchivo de revistas científicas españolas;
- 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;
- I2OR – International Institute of Organized Research;
- CIRC EC3Metrics – Clasificación Integrada de Revistas
Científicas;
- IRESIE – Indice de Revistas de Educación Superior e
Investigación Educativa;
- BASE – Bielefeld Academic Search Engine;
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- ICI – Index Copernicus International;
- Google Scholar;
- DRJI – Directory of Research Journals Indexing.
A valorização da revista, a partir da sua visibilidade
possibilitada por estas indexações, assume um grau relevante,
oferecendo aos nossos autores um serviço de qualidade crescente.
A presença de DEDiCA é também relevante em inúmeras
Bibliotecas, nacionais e internacionais. Não podemos dar conta, neste
Editorial, da sua lista completa, reservando-a para um próximo
número. Referimos, todavia, as referências que se podem ver na
ligação à REBIUN, incluída na página da revista.
Decorre a adesão da DEDiCA a outros serviços, ao mesmo
tempo que se impulsiona a sua avaliação. De todas essas ações,
esperamos os resultados, que gostaremos de partilhar com os nossos
leitores em próximos números.
Uma nota para referir a importância que assume, para nós, a
ampliação dos nossos Conselhos Assessores, nacional e
internacional, cujos membros constituem um apoio fundamental para
o desenvolvimento científico e técnico da publicação.
As últimas palavras deste Editorial visam lembrar as últimas
componentes permanentes do número que se podem encontrar nas
suas páginas finais, a saber:
- Estatuto da revista (versões em Português, Espanhol e
Inglês);
- Normas de publicação; relembramos que também se podem
obter estas normas de publicação e a matriz dos artigos na página
electrónica da DEDiCA;
- Ficha Técnica, com os elementos fundamentais da
identidade da revista, com destaque para o seu Conselho Assessor e
o Comité Técnico e uma lista de indexações.
Depedimo-nos com votos de o nosso trabalho seja profícuo
para os nossos leitores, e comprometendo-nos com a contínua
melhoria da qualidade da publicação em benefício dos nossos
autores e leitores.
Fernando José Sadio-Ramos
Diretor
Coimbra (Portugal), março de 2019
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