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Editorial

Destacamos a importância dos pesquisadores,
especialmente internacionais, que tem contribuído com esta publicação.

This is, again, a Special Edition dedicated to
presenting some works included in the theme of social networks and their interfaces with other areas.

A temática das tecnologias da informação e
comunicação oportuniza diversas abordagens de
análise e os estudos e projetos de pesquisa trazem
as implicações, limitações e potenciais para os cidadãos e, em geral, para a sociedade.

The papers highlighted were selected among
those presented at the International Conference
on Educational Multimedia, Hypermedia and
Telecommunications, held in Toronto, Canada, in
July, 2010 (Ed-MEDIA 2010). The conference is an
event of the Association for the Advancement of
Computing in Education (AACE - www.aace.org).

Alguns trabalhos desta edição foram, especialmente, selecionados dentre aqueles apresentados
na Conferência Internacional sobre Multimídia
Educacional, Hipermídia e Telecomunicações,
ocorrido na cidade de Toronto, Canadá, em julho
de 2010 (Ed-MEDIA 2010). A conferência é um
evento da Associação para o Avanço da Computação na Educação (AACE - www.aace.org). Os
textos publicados foram autorizados pela organização da Conferência.
As aplicações hipermídia e suas relações com
as redes sociais demonstram as inúmeras possibilidades tecnológicas e educacionais.
Esta edição contém seis artigos que apresentam estudos focados nas interfaces entre educação e tecnologia.
Esta revista continuará aberta para receber estudos e trabalhos que auxiliem no questionamento
e discussão desta importante temática.

The published texts were approved by the
conference organization.
Among the major contemporary revolutions
are the Social Networks and its impacts on
economy, education and in almost all other sectors
of modern societies.
The issue contains six articles that discuss
aspects of the changes and influences associated
with the use of Social Networks and also the
concerns and problems.
An important aspect that permeates the work
is the urgent need for analysis and further research
to understand these phenomena, whose
transforming potential still seems somewhat
unidentified.
This magazine will remain open to receive
papers and works to assist in questioning and
discussion of this important topic.

Prof. Dr. Elias Estevão Goulart
Editor
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