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EDITORIAL
Buscando dar continuidade ao seu objetivo principal, a Revista EmRede divulga
a produção científica de grupos de pesquisa nacionais e internacionais vinculados às
instituições de ensino que trabalham com Educação a Distância, propiciando um
espaço de reflexão para as práticas e experiências de inserção da modalidade a
distância nas instituições de ensino.
Em atendimento a sua proposta de criação, este número apresenta diversos
trabalhos que foram originalmente apresentados no XIII Congresso Brasileiro de Ensino
Superior a Distância (ESUD), e no II Congresso Internacional de Ensino Superior a
Distância (CIESUD), cujo foco era Humanismo, Tecnologias e Políticas em EaD. Com
apoio da Comissão Científica do congresso, selecionamos os trabalhos que ali se
destacaram e enviamos convites aos autores para que pudessem reformular e
atualizar seus textos, adequando-os aos padrões da Revista EmRede. Da mesma forma,
enviamos convites a todos os palestrantes, para compor a seção Artigos convidados.
Dois dos palestrantes do evento se disponibilizaram a enviar suas reflexões
sobre as apresentações e os debates realizados durante o evento, focando nos
processos de formação de professores.
Dentre os mais de trinta artigos recebidos, os avaliadores selecionaram nove,
que são apresentados na seção Artigos. Os três primeiros artigos focam sua análise em
documentos como os Manifestos da UniRede, produzidos no ESUD, nos anais desses
eventos e nos registros dos cursos a distância vinculados ao Programa Universidade
Aberta do Brasil, trazendo reflexões sobre a situação da educação a distância no nosso
país e as perspectivas para o futuro dessa modalidade. Os demais artigos focam,
principalmente, nos processos de formação de professores e nos reflexos da inserção
das tecnologias em cursos e ações.
É interessante observar que este número recebeu contribuições de autores dos
três segmentos que estão representados pela UniRede: universidades federais,
universidades estaduais e institutos federais, de diversas regiões de nosso país. Esse
fato demonstra que, aos poucos, estamos alcançando novos colaboradores, recebendo
reconhecimento como uma revista que efetivamente busca refletir os propósitos da
Associação de Universidades em Rede – UniRede.
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