EDITORIAL
Temos a satisafação de apresentar mais uma edição da Kínesis - Revista de Estudos
dos Pós-Graduandos em Filosofia da UNESP. A presente edição conta com 27 artigos de
pós-graduandos dos principais centros de pós-graduação em Filosofia do país. O presente
número foi o resultado de um trabalho sério e criterioso da Comissão Editorial da Kínesis,
do corpo qualificado da Comissão Científica e de pareceristas ad hoc. Queremos agradecer
a todos pelo respeito a Kínesis.
Gostaríamos de salientar que a Kínesis é hoje uma revista que está se consolidando
para se tornar uma das principais revistas voltadas aos pós-graduandos em Filosofia do
país. O seu reconhecimento advem após muito trabalho da Comissão Editorial que desde a
sua fundação acreditou no seu potencial. Hoje somos uma revista com visibilidade
nacional, reconhecida pelos principais centros de estudos de Pós-Graduação em Filosofia, a
ver pela crescente fluxo e pela variedade de artigos, edição após edição, submetidos por
pós-graduandos e professores.
Frente a visibilidade que a Kínesis conquistou, a Comissão Editorial estabelece
novos objetivos para melhorar a qualidade da revista. Saiu agora em 2012 o primeiro
Qualis da revista, e a Kínesis recebeu Qualis B4 em Filosofia. A partir do Qualis que
recebemos, temos agora uma referência do que podemos melhorar em vista dos critérios
exigidos pela CAPES. Gostaríamos, então, de anunciar novas metas, e a principal delas é a
migração da Kínesis para um novo sistema que facilitará não apenas o trabalho dos editores
e pareceritas, mas, principalmente, a dos autores e leitores. Pretendemos, também, dar uma
maior visibilidade da revista aos pós-graduandos em língua inglesa e espanhola; para isso o
nosso objetivo é oferecer opções de acesso em Inglês e Espanhol no futuro sítio que a
Kínesis residirá.
Com a presente edição, a Kínesis vai para o seu quarto volume e sétimo número.
Esperamos poder continuar a oferecer condições propícias para a difusão das pesquisas dos
pós-graduandos em Filosofia ampliando cada vez o espaço para este público. É com muita
satisfação, então, que publicamos mais este número com novas metas e novos objetivos.
Boa leitura a todos!
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