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Editorial
A presente edição da Simbiótica traz algumas novidades. Primeiramente, gostaríamos
de ressaltar a importância da atualização da plataforma OJS. Além de uma melhor adequação
aos critérios técnicos e editorais exigidos por indexadores nacionais e internacionais, a nova
versão tem se demonstrado mais versátil, dinâmica e esteticamente aprazível, proporcionando
uma melhor navegação. Uma segunda novidade diz respeito à constituição de uma ampla
Equipe de Revisores (português, inglês e espanhol), contanto com dezoito integrantes, a saber:
Alejandro Maldonado Firmín, Alessandro Bruce Lied Padilha, Aline Santos de Brito
Nascimento, Cibele Verrangia Correa da Silva, Claudio Marcio Coelho, Diandra Avila
Martini, Dianine Censon Lopes, Guillermo Omar Orsi, Joana d'Arc Batista Herkenhoff, Lílian
Lima Gonçalves dos Prazeres, Luciana Marquesini Mongim, Luiza Riveiro Gonçalves, Luíza
Simões de Oliveira, Luiza Wanderley Miranda de Oliveira, Marcelo de Souza Marques,
Natália Gimenes de Azevedo, Richard Winckelmann Momente e Samuel Rufino de Carvalho.
A terceira novidade é a consolidação da proposta de publicação de dossiês juntamente com os
artigos de temas livres. Com relação aos dossiês, no ano de 2020 teremos duas publicações:
uma com chamada em aberto até o final de fevereiro de 2020, dedicada ao renomado
pensador francês Edgar Morin; e uma segunda sobre ação coletiva, com destaque para as
novas experiências organizacionais denominadas “coletivos”. A chamada para este segundo
dossiê será publicada no início de março de 2020.
Além dos trabalhos de fluxo contínuo, esta edição apresenta o segundo volume do
dossiê voltado à Teoria do Discurso em Laclau e Mouffe. Este número, organizado por
Everton Garcia da Costa, Felipe Corral de Freitas e Nora Merlin reúne contribuições de
diferentes áreas temáticas, evidenciando o alcance interdisciplinar e transversal da Teoria do
Discurso.
Entre os instigantes trabalhos que compõem o referido dossiê, encontram-se
contribuições de três reconhecidos pesquisadores: o inglês Bob Jessop, o brasileiro Daniel de
Mendonça e o argentino Javier Balsa. É uma honra e uma grata satisfação publicarmos artigos
destes estudiosos, posto que tais contribuições enriquecem sobremaneira o presente número.
Desejamos a tod@s uma ótima leitura!!
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