APRESENTAÇÃO

C

olocamos à disposição da comunidade acadêmica, nas versões impressa
e eletrônica, o décimo quarto número da Revista NUPEM, periódico
científico vinculado ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade
e Desenvolvimento, da Universidade Estadual do Paraná (PPGSeD/Unespar),
Câmpus de Campo Mourão. Contando com apoio logístico e financeiro da
Universidade e da Fundação Araucária, este fascículo confirma aspectos editorias
presentes desde o lançamento da primeira edição da revista, em 2009, ao prezar
pela problematização de temas em uma perspectiva interdisciplinar, além de
discussões oriundas de pesquisas científicas de diferentes lócus de investigação.
O presente número está constituído por dezesseis manuscritos produzidos por
pesquisadores das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro Oeste do Brasil, além
de contribuições internacionais, da Argentina e do Chile.
Gostaríamos de fazer dois destaques que marcam o lançamento dessa edição.
Primeiro, a entrevista realizada com Prof. Fernando Codoceo, da
Universidade de Los Lagos, sul do Chile, o qual esteve no Brasil nos meses
de agosto e setembro de 2015, como resultado de intercâmbio docente
firmado entre as duas Universidades – Unespar e Los Lagos. Sua estada previu,
entre outras atividades, a oferta de uma disciplina junto ao PPGSeD, além da
formalização de investigação científica que envolve pesquisadores dos dois
países. Parece promissora a expectativa em desenvolver pesquisa afeta as
problemáticas histórico-sociais dos países e, sobretudo, da investigação acerca
da criação histórica das universidades e da formação e vivência universitária.
O segundo destaque refere-se à organização do dossiê “Intelectuais
católicos: Brasil e Portugal/Europa”. Constituído por seis artigos interdisciplinares,
oriundos sobretudo dos campos da história, das ciências sociais e da educação,
traz à baila aspectos da formação e trajetória de intelectuais católicos e sua
inserção, em diferentes contextos (Europa e Brasil), na construção de uma
catolicidade e ethos eclesial-religioso durante o final do século XIX até meados
do século XX. O dossiê publicado deve ser lido e inserido em sintonia com
outras tantas discussões que vêm sendo desenvolvidas junto a associações de
investigação, grupos de pesquisa e programas de pós-graduação stricto sensu.
Por fim, e a despeito da excessiva verborragia que às vezes é
potencializada nas redes socais, ratificamos nossa preocupação em promover
a circulação e o debate de ideias, tão importantes para o desenvolvimento
da sociedade, do ser humano. Desejamos a todos boa e profícua leitura.
Frank Antonio Mezzomo
Editor, Maio de 2016.
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