APRESENTAÇÃO

A

revista NUPEM torna público o seu décimo segundo fascículo,
completando o seu sexto ano de existência, publicada ininterrupta e
pontualmente desde o segundo semestre de 2009, com recursos e apoios da
Unespar/Câmpus de Campo Mourão e da Fundação Araucária.
Vinculada desde 2014 ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar
Sociedade e Desenvolvimento (PPGSeD), a Revista NUPEM vem ganhando, a
cada nova edição, maior capilaridade nacional e internacional, o que evidencia
sua inserção e contribuição nas diferentes áreas do conhecimento afetos à
problemática da área Sociais e Humanidades.
Para esse número, contamos com a colaboração de autores oriundos de
dezesseis diferentes instituições de ensino e pesquisa internacionais, bem
como das regiões sul, sudeste e centro oeste do Brasil. Totalizam treze
colaborações, assim distribuídas: uma entrevista; oito artigos submetidos em
uxo contínuo; e quatro textos que compõem do Dossiê “As Instituições de
Ensino Superior Regionais”, organizado pelos professores Renato de Oliveira e
Daniel Guerrini. Com a publicação desse dossiê, buscou-se problematizar o
papel e a inserção das instituições de ensino superior, públicas, comunitárias e
privadas, em diferentes regiões do país, consoante a seus objetivos de
desenvolvimento regional. Espera-se, com isso, ampliar e dar eco a um debate
ainda em crescimento no Brasil.
A entrevista desta edição traz a participação da Profa. Lúcia Rabello de
Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a temática “Re exões
sobre juventude brasileira e engajamento político-social”. A pesquisadora
esteve em nosso Câmpus no V Colóquio Nacional Cultura e Poder:
Interdisciplinaridade e formação humana, promovido pelo Grupo de Pesquisa
Cultura e Relações de Poder, em parceria com o PPGSeD.
Como parte da política de internacionalização da revista, este número
conta ainda com a honrosa participação de Michel Maﬀesoli, sociólogo na
Universidade Sorbone, França, cujo texto intitula-se “Moral, ética, deontologia.
Do paradoxo ao paradigma”. Vale ressaltar que teremos, também para o
próximo número, sua participação, em colaboração com Eduardo Portanova,
na organização do Dossiê "Trans-valoração de si. A sociedade do espetáculo e
seu contrário".
Por m, gostaríamos de registrar o momento pelo qual passa o país,
particularmente o Paraná, que, sobretudo a partir do início de 2015, vem
vivenciando momentos de intensas atribulações no campo da política e da
economia, da ética e da moralidade. As mídias do Brasil e do exterior têm
registrado páginas pouco gloriosas da nossa constituição histórica, em que
movimentos sociais, grupos, setores e associações de classes vêm
denunciando desmandos e ações questionáveis dos poderes constituídos e
legítimos em nosso estado de direito. Que esses momentos de crises, como já
ocorrido em diversas ocasiões na história da humanidade, sejam aproveitados
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para pensar, discutir e pesquisar novas formas de sociabilidades e convivência
social.
Boa leitura!
Frank Antonio Mezzomo
Editor, maio de 2015.
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