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Apresentação

Fechar a edição de uma revista é
sempre desafio parecido com uma corrida
de obstáculos. No caso deste número não
foi diferente. Depois de tantas mudanças e
da conquista do desejado B1 na avaliação
CAPES, parecia que tudo seria mais fácil.
Nada disso, a responsabilidade só aumenta
e o trabalho também.
A novidade desta vez era publicar
um dossiê, além dos artigos de autores
convidados e dos melhores trabalhos
enviados por alunos dos programas de
comunicação de diversas instituições em
todo o Brasil. Mas não qualquer dossiê, um
dossiê que para nós é muito especial.
O dossiê GEISC, apesar do nome
impronunciável e desconhecido, que
significa: Grupo de Estudos Imaginário,
Sociedade e Cultura, é diferente dos
demais porque resultou de uma iniciativa

do programa da FAMECOS de dar
autonomia ao corpo discente para formar
e gerir grupos de estudo. O GEISC é o mais
antigo deles, existe há mais de cinco anos,
e pode ser apontado como um exemplo
de sucesso. Para saber como e porque,
não deixe de ler os artigos elaborados por
estes alunos, a começar pelo primeiro que
descreve e discute a importância do grupo
para a formação dos pesquisadores.
Outra diferença está nos autores
convidados. Quem acompanha a Sessões
nos últimos tempos sabe que neste espaço
há sempre artigos de um professores que
são referência em suas áreas de pesquisa.
Nesta edição, contamos com o artigo do
colega da Universidade de Sonora, no
México, o professor Gustavo Adolfo León
Duarte, numa parceria que deve continuar
em muitos projetos. Outro grande parceiro,

este já há algum tempo é o professor da
UFSC, Antônio Brasil. E por fim, dizem
que o bom filho a casa torna, a professora
Cristiane Freitas Gutfreind, da PUCRS,
que já foi a editora responsável pela Sessões
não nos abandonou e agora nos brinda
com mais um importante artigo na área do
cinema.
Agradecemos de coração os colegas
avaliadores e principalmente os autores de
instituições como: Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul; Universidade
Federal da Bahia; Universidade Federal
do Rio Grande do Sul; Universidade
Federal
Fluminense;
Universidade
Federal da Paraíba, entre outras.
Bem aí está, desejamos uma ótima
leitura e grandes reflexões. Até o próximo!
Cristiane Finger e equipe.
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