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IEEE-RITA: Uma Nova Etapa
Martín Llamas Nistal, Senior Member IEEE e Manuel Castro, Fellow IEEE
Editores de IEEE-RITA
(Traduzido por Carlos Vaz de Carvalho)

Em Novembro de 2006 começou o
caminho da IEEE-RITA com a intenção de
ser um meio de divulgação da
investigação, desenvolvimento e inovação
na área das tecnologias educativas
realizadas no âmbito ibero-americano.
Começamos com uma periodicidade de
duas edições por ano para atingir, em
permanência, os quatro números por ano
em 2009. Desde a primeira edição, em
novembro de 2006, até ao último número
de novembro de 2012, publicamos um
total de 21 números e 126 artigos (mais 19
editoriais das edições especiais).
A IEEE-RITA foi aprovada pelo Comitê de
Administração da Sociedade de Educação
do IEEE em reunião realizada em 19 de
junho de 2006, como um projeto-piloto
para novas formas de transmissão da
informação e do conhecimento. Foi
aprovada como publicação oficial da
Sociedade de Educação IEEE na reunião
da Comissão Administrativa realizada em
20 de outubro de 2009 ficando pendente,
em processo de aprovação final, pela
Comissão de Publicações do IEEE.
Desde novembro de 2006 que definimos
como um dos nossos principais objetivos
que a IEEE-RITA fosse aprovada como
uma publicação oficial do IEEE pela
Comissão de Publicações do IEEE e a sua
correspondente indexação. E, finalmente,
o reconhecimento veio em junho passado
(2012).
Assim, a IEEE-RITA já é uma publicação
oficial do IEEE com as seguintes regras:
- Os artigos serão enviados em
Espanhol ou Português, e uma vez

-

revistos
e
aprovados,
serão
publicados
em
Espanhol
ou
Português, em acesso aberto.
Uma vez publicado em Espanhol ou
Português, os autores podem
traduzir o artigo para Inglês, e
depois de outra revisão técnica
mais focada no idioma Inglês, o
artigo pode ser publicado em Inglês
dentro da IEEExplore, sendo
acessível apenas aos utilizadores
registados no IEEExplore. Esta
última versão é a que vai contar
para efeito de indexação IEEE e
JCR. Atualmente o acesso é
gratuito
para
membros
da
Sociedade de Educação do IEEE.

Portanto, os autores que submetam os
seus trabalhos à IEEE-RITA poderão vêlos publicados em Espanhol / Português e
em Inglês no IEEExplore. Esta última
versão será indexada para poder estar no
JCR (Journal Citation Report) o que se
espera alcançar em três anos. É claro que
o factor de impacto JCR vai depender, em
parte, do apoio que dermos a nós mesmos
como uma comunidade.
IEEE-RITA foi lançada em novembro de
2006 pelo Capítulo Espanhol da
Sociedade de Educação do IEEE (CESEI),
e apoiada pelo Ministério da Educação e
Ciência através da ação complementar
TSI2005-24068-E. Mais tarde foi apoiada
pelo Ministério de Ciência e Inovação
através das ações complementares
TSI2007-30.679-E, e TIN2009-07333E/TSI. A colaboração do Cap. Português
da Sociedade de Educação do IEEE veio
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dar a abrangência linguística que uma
revista ibero-americana necessita.
Desta forma, reiteramos os nossos
agradecimentos aos Ministérios da
Educação e da Ciência e da Ciência e
Inovação de Espanha, pelo seu apoio
desde o início do nosso caminho, sem o
qual a IEEE-RITA provavelmente não teria
visto a luz do dia.
Uma característica da IEEE-RITA, desde o
seu lançamento, e que queremos manter
nesta nova fase (na sua versão
espanhola/portuguesa) é o livre acesso a
toda a comunidade internacional. No
entanto, a atual crise económica mundial,
agravada em Espanha e Portugal, obriganos a mudar o modelo de publicação para
manter esse compromisso. Embora os
custos operacionais da IEEE-RITA não
sejam grandes não são nulos. A ausência
de patrocínios e doações obriga-nos a
mudar para um modelo pago (acesso

aberto) de publicação de cerca de 175
euros por artigo. Achamos que é uma
quantia modesta especialmente em
comparação
com
outras
iniciativas
semelhantes,
e
também
quando
comparada com as taxas de inscrição em
qualquer conferência. Mas será o
suficiente para continuar a manter o
acesso livre e gratuito a artigos da IEEERITA em Espanhol e Português.
Finalmente, queremos agradecer a todos
os membros do conselho editorial, do
comité científico e do comité de revisores
da IEEE-RITA, uma vez que o seu
trabalho desinteressado durante estes
anos tornou possível o alto grau de
qualidade dos artigos da IEEE-RITA. E à
Sociedade de Educação do IEEE por
animar e acolher a iniciativa!
Celebremos todos e a seguir publicando
nesta nova etapa. Feliz 2013!
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