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Editorial
Chegamos ao sétimo ano de nossa revista e com quatorze números publicados. Em
cada um, encontramos a contribuição significativa dos colegas que lutam pela educação a
distância de qualidade.
E, em tempos de pandemia e adoção do ensino remoto emergencial, focamos em
registrar as experiências de ações extensionistas na modalidade a distância, compondo um
dossiê específico sobre o tema. Organizado pela profa. Dra. Karina Marcon, ele está
constituído por oito relatos envolvendo representantes de universidades renomadas como
UFMG, UNIFEI, UDESC, USP, UFPEL e Unipampa, e que trazem relatos de ações em diversas
áreas do conhecimento, principalmente voltadas para a formação de educadores.
Por outro lado, a EmRede tem como política acolher submissões em fluxo contínuo,
por isso compõem essa edição também as sessões Artigos e Relatos de Experiência, focados
principalmente nas questões da institucionalização e consolidação das ações de educação a
distância em Universidades e Institutos Federais.
Nesse ano de 2020, migramos para o a nova versão do Open Journal System (OJS) e
trabalhamos para reorganizar as informações sobre a revista, de forma a ampliar a indexação
nas diversas bases de dados e diretórios, que acolhem os periódicos científicos de acesso
aberto. Assim, como resultado desse trabalho, hoje estamos registrados nas seguintes bases
de dados: Periódicos CAPES, Google Scholar, European Reference Index for the Humanities and
Social Sciences (ERIHPLUS), Diretório de Políticas Editoriais das Revistas Científicas Brasileiras
(DIADORIM) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), Directory of
Research Journals Indexing (DRJI) e LIVRE da comissão Nacional de Energia Nuclear). Estão em
fase de análise a solicitação de cadastro no Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) e no Directory of
Open Access Journals (DOAJ).
O trabalho de editoria continua buscando aperfeiçoar os processos de avaliação,
edição e editoração, trazendo um novo visual para os textos publicados. O esforço agora foca
em como aproximar os associados da UniRede desse espaço para ampliarmos a divulgação
de vivências exitosas na EaD.
Boa leitura!
Profa. Dra. Mára Lúcia Fernandes Carneiro1
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