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A revista Educação em Foco, órgão oficial da Faculdade
de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
e do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE), foi
publicada pela primeira vez em 1993, e depois de algum
tempo para se firmar no campo, passou a ser publicada sem
interrupção de 1996 até hoje. Nesses 24 anos de existência a
revista cumpriu, e ainda cumpre, papel relevante na divulgação
científica no campo da educação. Ela é instrumento de
divulgação e de livre acesso aos artigos, frutos de estudos e
pesquisas. A revista tem se constituído como interface com
a produção científica de outras instituições nacionais e
internacionais. Graças ao periódico, damos visibilidade a
produção de pesquisas realizadas tanto no Brasil como no
exterior.
Os temas tratados por nossas edições, nos artigos
publicados com a colaboração de inúmeros pesquisadores
nacionais e internacionais, com crescente demanda pela
comunidade acadêmica, têm servido de intercâmbio com
diversas instituições que muito enriquecem os debates no
campo da educação. Portanto, a missão deste periódico
é participar desse esforço de qualificação dos debates
educacionais, frente às crescentes exigências e desafios na
educação no país e no mundo, integrando-os num espaço
acadêmico mais amplo, especialmente de línguas portuguesa,
francesa, inglesa e espanhola, que são as principais línguas
de expressão dos nossos artigos. De 1999 até 2016 a revista
publicou 38 volumes e 382 artigos sendo 324 contribuições
de autores brasileiros de diferentes regiões do país e 58 de
autores estrangeiros.
A revista, de 1993 até 2001, era publicada apenas no
formato impresso com tiragens que variavam entre 500 e
1000 exemplares. Desde 2002, buscando ampliar as formas
de acesso, a revista Educação em Foco, além de publicar no
formato impresso, passou a disponibilizar a partir de então

seu conteúdo na internet, em página própria alojada no site
da Universidade Federal de Juiz de Fora. A partir de 2013
a revista começou a implementar o Sistema de Editoração
Eletrônica de Revista (SEER). A plataforma começou a ser
utilizada em 2015 e atualmente estamos fazendo a migração
dos artigos da antiga para a nova plataforma e, em 2017,
deixamos de publicar a versão impressa da revista, salvo
exceções, concentrando esforços na publicação eletrônica. Em
2017 aprovamos o regimento interno da revista e definimos
que a revista Educação em Foco tem como princípios:



I – Respeito à diversidade, à dignidade e aos direitos
fundamentais da pessoa humana;
II – Liberdade de pensamento;
III – Independência política;
IV – Pluralismo de ideias e concepções educacionais;
V – Democratização no acesso à informação;
VI – Busca pela qualidade, eficiência e excelência em suas ações;
VII – Gestão democrática.

A equipe editorial da revista Educação em Foco deseja a
todos uma boa leitura!!!

Daniel Cavalcanti e Aimberê Quintiliano
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