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APRESENTAÇÃO

Sociedades que se pretendem avançadas ou em processo de avanço são
aquelas em que é, sempre, tempo de falar em universidade. A essência ins-
titucional dessa organização revela  sua tarefa de crítica, construção e ressigni-
ficação de conhecimentos e a posição de autoria que assume diante dos mo-
vimentos que se dão no social, ao ser capaz de não apenas constatar mas de
essencialmente ser propositiva frente às questões que desafiam os campos do
conhecimento.

É refletindo sobre esse cenário de universidade que trazemos a público o
segundo número do nono volume da Olhar de Professor. A relação nos pa-rece
bastante acertada porque enquanto periódico acadêmico da área da edu-cação a
“Olhar” reflete em sua instância singular as características maiores do universo
universitário: sua intenção de estar em sintonia constante com as questões que
desequilibram e impulsionam mudanças e de ter “algo a dizer” em relação as
mesmas.

Mais uma vez, então, estudos sobre diferentes temáticas de relevância
indiscutível são socializados através da Revista; a partir de seu espaço, pesqui-
sadores partilham preocupações, compreensões e propostas, o que torna a
interlocução possível e contribui para a consecução da identidade univer-sitária.

Sobre esta, outro aspecto importante a ser apontado é o da avaliação, a
capacidade de se autoconhecer, compreender e redirecionar, pois a universi-dade
não pode pretender fazer a crítica do “outro” sem desenvolver esse pro-cesso em
relação a si mesma. Tal movimento se reproduz em nível de publicação através
da revisão constante, da observância de critérios relevantes, bem como dos
feedbacks acolhidos.

Destaca-se, assim, como indicador importante da busca pelo desenvol-
vimento, os avanços conquistados pela Revista quando de sua inclusão junto as
bases indexadoras Redalyc – Rede de Revistas Científicas da América La-tina e
Caribe, Espanha e Portugal – e Qualis, da CAPES, bem como a participação de
novos consultores: Amauri Aparecido Bássoli de Oliveira, da UEM, Célia Finck
Brandt, da UEPG, Nídia Nacib Pontuschka da USP e Núria Hanglei Cacete,
também da USP.

Deste modo, estas editoras fecham com este volume o primeiro triênio de
trabalho e podem constatar, com satisfação, que o apoio do Conselho Edi-torial,
a confiança da comunidade acadêmica bem como a estrutura oferecida pelo
DEMET e pela Editora UEPG, não foi em vão: a Olhar de Professor apresenta-se
mais forte e com presença ampliada dentre aqueles que fazem e estudam a
educação, condição essencial para uma revista universitária.
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