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APRESENTAÇÃO

Apresentamos aos leitores, com expectativa de uma proficiente 
interlocução, mais um número da Olhar de Professor, ao mesmo tempo 
em que se inicia o processo de avaliação de periódicos que a Capes-Qualis 
põe em curso.

Há cinco anos esta Coordenação iniciou seu trabalho buscando uma 
nova etapa editorial, marcada pela composição de um novo e consolida-
do Conselho Editorial, pela publicação de artigos de significativo valor 
científico, pela diversidade regional e institucional dos envolvidos, pela 
adoção de uma melhor periodicidade, pela indexação em bases nacionais 
e internacionais, pelo empreendimento de processos de divulgação das 
publicações realizadas e estruturação de seu website, pela ampliação do 
número de bibliotecas depositárias. 

Além de essas e outras questões se configurarem como funda-
mentais quando se pensa na qualidade da revista, nos defrontamos com 
outros quesitos que também são importantes e precisam ser decididos. 
Dentre eles, o estabelecimento de assinaturas pagas não foi, ao longo da 
trajetória da Olhar de Professor, uma política buscada, especialmente em 
vista de sua prioridade primeira, a de que fosse lida.

Em contrapartida, foi estabelecido um sistema de “assinaturas 
institucionais” dirigido a todos os programas de pós-graduação* (stricto 
sensu) em educação do país, os quais a recebem com regularidade. Essa 
questão se mostra passível de reflexão quando se observa que a efetiva-
ção de assinaturas é, de certo modo, desestimulada pela gratuidade de 
acesso aos textos no portal eletrônico.

Todavia, a maturidade conquistada ao longo dos seus onze anos 
de publicação se fez refletir quando, na avaliação Anped, diante de 
quesitos de extrema importância, a revista alcançou integralidade em 
itens como normalização, gestão editorial e observância institucional e 
geográfica de autores.

Trazemos, então, doze novos textos de professores da pós-
graduação e de pesquisas produzidas por eles e/ou por seus discentes. 
Ao fazê-lo, podemos novamente contribuir com a institucionalização de 
mais um espaço de socialização de conhecimentos produzidos na área da 
educação, em tempos em que a publicação assume relevância no quadro 
da produção acadêmica.

    Coordenação Editorial


