APRESENTAÇÃO

O

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e
Desenvolvimento da Universidade Estadual do Paraná (PPGSeD/
Unespar), Câmpus de Campo Mourão, por meio da atuação do Conselho
Editorial da Revista NUPEM, torna público o seu décimo terceiro número
que, com apoio logístico e financeiro Unespar e da Fundação Araucária,
segue mantendo sua publicação nas versões impressa e eletrônica e em
conformidade às exigências acadêmicas .
Em sintonia com sua política editorial e primando pela divulgação
de pesquisas interdisciplinares voltadas para discussões epistemológicas
e de relevância social, esse fascículo é composto por treze contribuições
científicas: uma entrevista e doze artigos, dos quais quatro são
internacionais, sendo três européias – duas da França e uma da Espanha – e
uma latinoamericana – México. Já as colaborações nacionais são oriundas
de pesquisadores vinculados a centros de pesquisas e Programas de PósGraduação das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil.
Convém destacar a publicação do dossiê “Trans-valoração de si. A
sociedade do espetáculo e seu contrário”, organizado por Michel Maffesoli
e Eduardo Portanova – Universidade Paris V (Sorbonne) e Universidade
do Vale do Rio do Sinos, respectivamente –, para o qual tivemos o envio
de diversos manuscritos resultantes de pesquisas desenvolvidas tanto no
Brasil como no exterior. Para a composição do dossiê, os organizadores,
em conjunto com o Conselho Editorial, selecionaram seis textos conforme
afinidade com a temática proposta e considerando o limite desta edição,
de modo que demais textos aprovados poderão ser publicados nos
próximos fascículos. A repercussão e a grande quantidade de submissões
para o dossiê deveram-se, certamente, pela relevância e atualidade da
discussão apresentada, além do prestígio e respeitabilidade científica de
seus organizadores, a quem reiteramos protestos de estima e respeito
acadêmico.
Por fim, queremos agradecer a todos os colaboradores da Revista
NUPEM – Fundação Araucária, Unespar, pesquisadores, consultores,
pareceristas – que têm contribuído para que o periódico consolide sua
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missão precípua que é o de tornar-se veículo de disseminação da ciência
pública, isto é, de contribuição reflexiva e prática sem fronteiras.
Frank Antonio Mezzomo
Editor, Setembro de 2015

Revista NUPEM, Campo Mourão, v. 7, n. 13, jul./dez. 2015


