Caros Leitores,
É com muita honra que me dirijo a vocês para anunciar que a
Profa. Dra. Isabella Aragão assume a partir do próximo número a
coeditoria da Infodesign juntamente com a Profa. Dra. Priscila Farias.
Esse processo de substituição segue a continuidade de renovação para
a Infodesign.
A Dra. Aragão é Professora Adjunta da Universidade Federal
de Pernambuco, com doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade de São Paulo. Sua área de pesquisa foca no Design
da Informação e assim, poderá contribuir imensamente com o
fortalecimento da pesquisa nessa área.
Eu me afasto da coeditoria da Revista Infodesign após 6 anos.
Durante esse tempo publicamos 6 volumes com 18 números. Dentre
esses, 2 números trazem os artigos selecionados do CIDI&CONGIC
(Congresso Internacional de Design da Informação e o Congresso
Nacional de Iniciação Científica em Design da Informação), 1 número
do P&D (Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Design), e 2 números foram obras de editores convidados. Foram
publicados 120 artigos, 10 iniciações cientificas e 1 resenha. Neste
período contribui na redação de 9 editoriais.
Ter participado da equipe da Infodesign foi um desafio, uma
alegria e uma honra. Deixo aqui meus agradecimentos a todos que
direta e indiretamente tornam possível a publicação de revistas de
qualidade científica no Brasil. Agradeço a Dra. Priscila Farias pela
parceria, motivação e suporte durante estes anos. Também agradeço
muitíssimo às editoras assistentes Dra. Helena Barbosa, Dra. Leticia
Fonseca, Dra. Virginia Tiradentes e Dra. Isabella Aragão pela
incansável dedicação. E agradeço principalmente a todos os autores e
leitores que são a Revista Infodesign.
A Revista Infodesign procura constantemente a excelência na
produção científica na área de design de informação no Brasil e com
esta meta a Dra. Aragão assume o desafio.
Boa sorte Isabella.
Um abraço a todos.
Luciane Maria Fadel
Coeditora da Infodesign de 2014 a 2019.
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