EDITORIAL
Iniciamos 2020 com a publicação do Volume 10 da revista Desenvolvimento Regional
em debate (DRd).
Em 2019, inauguramos o sistema de publicação contínua na DRd, galgando assim um
novo patamar em termos de periódico científico. Foi um desafio assumido coletivamente, tanto
pela Equipe Editorial da DRd, quanto pela Reitoria e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação
e Extensão, além dos colegas do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
(Mestrado e Doutorado), da Universidade do Contestado (UnC). O primeiro ano desta nova
experiência de editoração e publicação foi bastante profícuo, pois foram publicados 43
(quarenta e três) artigos e uma resenha no Volume 9. Além disso, foi publicada uma Edição
Especial e um Dossiê Temático. A Edição Especial, intitulada Análise das questões regionais,
publicada em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Planejamento
Territorial da PUC – Goiás, contou com 9 (nove) artigos que abordaram questões regionais do
Estado de Goiás (Brasil). O Dossiê Temático, intitulado Indicação Geográfica no Brasil e
denominações afins em outros países, contou com a articulação da Profa. Dra. Ligia Inhan
Matos na condição de Editora Convidada e com colaborações de autores que participam da
Rede de Estudos sobre Indicação Geográfica no Brasil, compreendendo 12 (doze) artigos. Ao
todo, foram publicados 64 artigos ao longo do ano de 2019.
A trajetória da revista Desenvolvimento Regional em debate (DRd) como periódico
científico, de 2011 até final de 2019, foi marcada pela conquista da indexação em três Diretórios
(Latindex, LatinRev e Diadorim), cinco Base de Dados (Sumários, Redib, LivRe, Dialnet e
Base), além de estar indexada no Catálogo Periódicos da Capes.
O ano de 2020 inicia com duas novidades de grande relevância em termos de indexação:
(i) a revista Desenvolvimento Regional em debate foi aceita para indexação no Sistema de
Informação Científica REDALYC, Red de Revistas Cientificas de America Latina y el Caribe,
España y Portugal; ii) a DRd também passou a ser indexada no Directory of Open Access
Journals (DOAJ).
A REDALYC é um sistema de indexação que integra em seu portal revistas
consideradas de elevada qualidade científica e editorial que adotam o sistema de acesso livre,
de propriedade de instituições acadêmicas sem fins lucrativos, e que objetiva dar visibilidade
internacional as mesmas e apoiar sua consolidação. A REDALYC resulta de um grupo
interdisciplinar de comunicação e difusão da ciência, da Universidade Autónoma do Estado do
México. O site do sistema Redalyc comporta 2.848 livros, 778 revistas científicas e 74.242
artigos na forma de texto completo, com acesso livre para pesquisadores de quaisquer países.
Já o sistema DOAJ hospeda atualmente 14.271 periódicos científicos, de 133 países,
com 4.624.532 artigos, operando um programa de educação e divulgação em todo o mundo,
focado na melhoria da qualidade científica dos periódicos indexados. Assim, a revista DRd, a
partir de janeiro de 2020, passa a ser uma das revistas indexadas no sistema DOAJ, com a
possibilidade de ser acessada por pesquisadores do mundo todo.
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Em que pese ser essa uma conquista de grande magnitude, a inclusão da DRd nos novos
indexadores implica em novos desafios, que estarão sendo assumidos pela Equipe Editorial da
DRd e toda a equipe diretiva da Pós-Graduação e Reitoria da UnC. Dentre as mudanças exigidas
por esses indexadores, a principal consiste em assumir a tecnologia de publicação digital XML
JATS, resultando na publicação dos artigos na DRd em formato PDF e na linguagem XML, o
que torna mais operacional o acesso dos leitores ao texto, adequando-se às exigências
internacionais assumidas atualmente pelas principais revistas científicas.
Espera-se que as recentes conquistas resultem em avanços na avaliação do
Qualis/CAPES e na ampliação do acesso mundial aos artigos publicados na DRd. Neste sentido,
já no segundo semestre de 2019, ocorreram mudanças nas normas a serem seguidas pelos
autores que pleitearem a publicação de artigos ou resenhas na DRd.
Essas conquistas motivam a equipe da DRd a dar continuidade ao trabalho de divulgação
da produção científica no âmbito do Desenvolvimento Regional. Nesse sentido, apresenta-se o
Volume 10 da DRd, que compreenderá as publicações a serem realizadas durante todo o ano de
2020. Site de acesso: http://www.periodicos.unc.br/index.php/drd/index.
Ao mesmo tempo que aproveitamos para agradecer a confiança e a preferência dos
autores que publicaram na DRd até o momento, conclamamos aos pesquisadores do Brasil e
dos demais países a submeter trabalhos, podendo ser escritos preferencialmente na língua
portuguesa e espanhola, no entanto, estando aberto para colaborações escritas em inglês, francês
ou italiano.
Canoinhas/SC, Brasil, 08 de janeiro de 2020.

Atenciosamente:

Dr. Valdir Roque Dallabrida – Editor-chefe da DRd
Dr. Alexandre Assis Tomporoski – Editor Associado da DRd
Ms. Josiane Liebl Miranda - Coordenadora de Editoração da DRd
Dr. Gabriel Bonetto Bampi - Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
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