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Prezados leitores: 

 

É com a imensa satisfação que lançamos mais um fascículo corrente do periódico: 
ETD – Educação Temática Digital. Costumeiramente, nos deparamos com a questão: O 
que é necessário para produzir um bom periódico? Automaticamente chegamos a uma 
resposta: basta possuir uma equipe editorial, e manter uma parceria com autores e 
colaboradores que queiram compartilhar seus conhecimentos e sabiamente publicar seus 
trabalhos num veículo de comunicação reconhecido pela comunidade.  

Diante disso, notamos que os bons trabalhos, antes do aceite para a publicação, 
necessitam de uma revisão por seus pares. O bom senso na constituição de um artigo 
científico,  determina que inicialmente se apresente uma idéia interessante, um problema 
de pesquisa bem discutido, dados relevantes e  se realize observações efetivas, pois a 
seqüência deste roteiro fará com que os trabalhos sejam aceitos e publicados. A segunda  
etapa, fica sob a responsabilidade de uma equipe competente nas questões técnicas, 
como formatação, revisão e padronização das informações, e por fim a publicação 
propriamente dita. Todo esse processo, observadas as etapas a serem seguidas, fazem 
parte de um ciclo que consolida a produção de um bom periódico. 

As estatísticas da ETD – Educação Temática Digital, refletem a descrição do 
processo acima. Em 2009 a taxa de aceitação de trabalhos para submissões aumentou de 
20% para 40%. Nesse ano, conseguimos elaborar um cronograma que efetiva a 
produção contínua da ETD até junho de 2011, com publicação de edições correntes e 
edições especiais.  

A comunidade acadêmica percebeu elementos essenciais no periódico ETD – 
Educação Temática Digital: a disseminação da informação de forma ágil, e a  
responsabilidade entre seus colaboradores. Nas edições futuras, apresentaremos temas  
envolventes, contando com a participação expressiva de pesquisadores nacionais e de 
outros países. Até 2011 serão publicadas 4 edições. 

No contexto relatado, observamos que o periódico: ETD – Educação Temática 
Digital possui características importantes para sua concepção científica, o que é motivo 
de orgulho para nós,  editores científicos  e toda equipe,  por trabalharmos na construção 
diária desse periódico. 
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A partir desse número contaremos com uma nova estrutura do site reformulado do 
SEER – Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas, que a cada dia aumenta o número 
de novos integrantes em seu sistema, e com essa nova roupagem no site do periódico 
ETD – Educação Temática Digital verifica-se que a padronização é fundamental, para 
que o periódico demonstre e afirme sua identidade na comunidade acadêmica.  

Com a nova estrutura e padronização, comemoramos os 10 anos de existência da 
ETD – Educação Temática Digital no ambiente universitário, comercial e empresarial, 
visando a sua integridade e acessibilidade totalmente gratuita. 

Outra novidade do periódico ETD – Educação Temática Digital, foi a aprovação na 
primeira etapa de avaliação para indexação no SciELO – Scientific Electronic Library 
On line da BIREME, aguardamos  apenas o mérito acadêmico. O periódico também foi 
submetido para avaliação na Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal, e na BBE – Bibliografia Brasileira de Educação do 
INEP/Cibec. 

Nesta primeira edição corrente de 2010 apresentamos 11 trabalhos numa única 
Seção de Dossiê à comunidade científica. Os trabalhos foram organizados pelo docente 
e pesquisador Wenceslao Machado Oliveira Júnior (UNICAMP), juntamente com Giseli 
Girardi (UFES) e Maria Tereza Paes (UNICAMP), tratando questões sobre a imagem, a 
geografia espacial, e a educação se emaranhado entre outros temas do nosso cotidiano. 
Fica aqui registrado nossos agradecimentos por firmarmos mais uma parceira. 

Na expectativa que esta edição seja do agrado de todos, desejo-lhes uma boa leitura! 

 
Gildenir Carolino Santos 

Editor Científico 
Junho/2010 
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