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Editorial

É com muita alegria que lançamos a quarta
edição da Revista Design em Foco, uma
edição realmente especial. Não apenas pela
temática da Educação em Design, que nos
últimos anos vem se tornando uma  relevante
discussão no Brasil e no mundo, mas, sobre-
tudo, devido à qualidade dos trabalhos apresentados na revista, o
que consolida a ação de uma massa crítica de importância fundamen-
tal para o desenvolvimento científico no campo do design no país.

Também é motivo de satisfação a indexação do nosso periódico em
quatro relevantes bases de dados, três das quais em nível interna-
cional: Latindex, RedAlyc, CLASE e EDUBASE. Esta maturidade
técnico-científica nos obriga a continuar nossa caminhada com a
mesma seriedade e compromisso, sob duas perspectivas. A primeira
foca a busca pela excelência do periódico em termos de reconheci-
mento e prestígio nacional e internacional. Para tanto, estamos estu-
dando a viabilidade de publicação da revista com trabalhos inte-
gralmente em português e inglês, o que nos permitiria solicitar sua
indexação em mais bases de dados (e.g. Journal Citation Report –
JCR), além de buscar o apoio de agentes internacionais de fomento.
A segunda perspectiva foca e evidencia o papel decisivo do design
no processo de desenvolvimento brasileiro e internacional, o que
nos conduz a um processo de gestão cada vez mais criterioso e
abrangente do periódico. Neste sentido, estamos adotando para as
próximas edições um processo de submissão, avaliação e geren-
ciamento on line dos trabalhos apresentados ao conselho editorial.

Nesta edição, podemos apreciar a discussão de temas e projetos de
diversas instituições nacionais através de suas experiências dentro
da temática da Educação em Design, desde a atuação interdisciplinar
do design em programas de pós-graduação, passando pelo entendi-
mento do design enquanto método projetual, chegando até a visão
de uma didática própria e necessária para o ensino do design em
todos os níveis. Como podem ser observadas neste número da revista,
temos a satisfação de publicar contribuições provenientes de vários
estados do país, mostrando a importância e preocupação de diversos
pesquisadores com os aspectos educacionais que estão relacionados
direta ou indiretamente com o design.

No cenário internacional, gostaríamos de agradecer a participação
de Anna Calvera, da Universidade de Barcelona, por sua relevante
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contribuição, com um artigo inédito sobre a pós-graduação em
design, evidenciando a necessidade de um tratamento temático e
metodológico específico para os programas de doutorado, sobretudo
no que diz respeito à formação dos pesquisadores do design.

Além da contribuição sobre a pós-graduação em design, ressaltamos
o importante exemplo apresentado pelos professores Alpay e Özlem
Er, da Universidade Técnica de Istambul, também com artigo inédito,
ilustrando o processo de desenvolvimento da pesquisa em design em
um país de industrialização recente, a Turquia, servindo de exemplo
e ajudando-nos a refletir sobre nossa própria trajetória.

Por fim, buscamos com a presente edição, promover e evidenciar a
dinâmica interna deste periódico científico sob a luz da temática da
Educação em Design, uma vez que este tipo de provocação caracte-
riza-se como um dos papéis mais expressivos do nosso corpo editorial.
Por outro lado, tivemos um cuidado exaustivo no processo de con-
trole de qualidade técnico-científica dos artigos apresentados, vi-
sando elevar, cada vez mais, o padrão da revista. Nosso próximo
passo será a convergência para uma publicação simultânea da versão
eletrônica da revista, que permitirá aos autores acompanhar o anda-
mento das avaliações, e, ao mesmo tempo, irá otimizar o trabalho
dos avaliadores, dando mais transparência ao processo de gestão
da revista.


