EDITORIAL

A Kínesis – Revista de Estudos dos Pós-Graduandos em Filosofia apresenta para
a comunidade acadêmica filosófica mais uma edição, o Volume 12, Número 31 (2020).
Fundada em 2009 por alunos do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unesp de
Marília, a Kínesis completou em 2019 uma década de existência.
Seu projeto inicial foi pensado em razão do interesse em apresentar pesquisas de
estudantes de Pós-Graduação em Filosofia do Brasil. Naquele período, os estudantes que
idealizaram a Revista observaram que havia pouco espaço para publicação de pesquisas
desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação em Filosofia do Brasil, pois as revistas
então existentes publicavam apenas trabalhos de doutores. Desde então, a Revista vem
mantendo sua periodicidade semestral, com publicações de números especiais, tornandose uma das principais revistas voltadas para publicação de pesquisas de pós-graduandos
na área de Filosofia no Brasil.
Durante esse período a Revista passou por ajustes significativos para atender às
principais exigências atuais de publicações acadêmicas. Passamos por três plataformas
distintas e, mais recentemente, completamos a migração para a plataforma Open Journal
Systems - OJS, cujas versões são sempre atualizadas com o apoio do Laboratório Editorial
da Unesp de Marília, que tem dado um suporte fundamental para a Revista.
Mais recentemente, em 2019, refinamos as informações sobre o Processo de
Avaliação pelos Pares, a Política de Acesso Livre, Declaração de Direito Autoral, a
Política de Combate ao Plágio, a Política de Privacidade, Conflito de Interesse, Indicação
de Contribuição de Autoria, Arquivamento. No caso da Política de Acesso Livre
adotamos a licença Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC
BY-NC-SA 4.0) (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International) por
entendermos que esta licença garante um acesso mais universal ao conhecimento.
Especificamos, também, as informações sobre as Modalidades de Publicação na
Kínesis, abrindo espaço para outras publicações, como Textos Didáticos, Entrevistas, e
desde que passem por uma consulta prévia aos editores. Com isso, a Kínesis se mantém
como uma revista sempre aberta para os pós-graduandos em Filosofia, do Brasil e do
exterior. Explicitamos, também, no site o Fluxo Editorial para tornar mais claro para os
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autores quais são exatamente as etapas do trabalho editorial até a aprovação ou não do
seu trabalho.
Por fim, a equipe editorial da Kínesis vem realizando, mais recentemente, um
exaustivo trabalho de padronização das publicações desde os primeiros números
publicados em 2009 e um trabalho de indexação em indexadores nacionais e
internacionais. No caso deste último, o maior objetivo é ampliar a divulgação dos
trabalhos publicados na Revista. Recentemente conseguimos indexar a Kínesis no
REDIB, no site da ANPOF e fizemos a indexação no Google Acadêmico.
Esperamos, assim, que os pós-graduandos em Filosofia no Brasil sempre
encontrem na Kínesis o espaço ideal para publicar e divulgar suas pesquisas.
Para nossos leitores, garantimos que os mesmos sempre encontrarão neste espaço
uma seleção de trabalhos a partir de uma criteriosa análise da Equipe de Editores, do
Conselho Científico e dos Pareceristas ad hoc.

Desejamos a todos boa leitura a todos!
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