Editorial

Caros leitores,

Na primeira edição de 2015 (v.19, n.2) brindamos um conjunto de 15 textos organizados em duas sessões. O dossiê temático “Mídia, Fronteiras e
História”, com sete artigos de colegas brasileiros, argentinos e uruguaios;
além da tradicional sessão temas livres, com oito textos.

Ressaltamos que desde 2011 temos um esforço árduo para qualificação
da revista que resultou em sua indexação em quatros bases, sendo duas
delas o Latindex e o DOAJ. Para tanto, contamos com uma expressiva publicação de doutores, nas diferentes edições, sendo que nesta edição, 53% dos
artigos são em autoria ou co-autoria de doutores. Também contamos como
uma significativa diversidade institucional, 71% das pesquisas do dossiê são
provenientes do estrangeiro e 86% do total de trabalhos publicados são diferentes da IES que edita o periódico. Ademais o Conselho Editorial inclui
membros do estrangeiro.

Nosso editor convidado, para este dossiê, o prof. Carlos Alberto Garcia da Rosa é docente e investigador na área de Comunicação Social na
Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais da Universidad Nacional de
Misiones – UnaM, Argentina. Sua formação é em jornalismo e Magister em
Jornalismo e Meios de Comunicação.

O dossiê “Mídia, Fronteiras e História” reúne artigos que tematizam as
identidades, as fronteiras e as memórias a partir do campo da comunicação
através de seus diversos suportes e plataformas midiáticas. São apresentados textos que tensionam o contexto atual e as diversas perspectivas de
fronteiras, sejam sociais, econômicas, políticas, históricas, tecnológicas, ge10
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ográficas, culturais, étnicas ou geracionais. Mas, também as invisíveis, não
ditas ou interditas. Na sessão temas livres, os assuntos são bastante diversos, que de certa forma, demonstra a amplitude da pesquisa no campo da
comunicação.
Salientamos que além da abertura de dossiês temáticos propostos e
organizados por pesquisadores convidados, a Cadernos de Comunicação
mantém recebimento de artigos em fluxo contínuo para a sessão de temas
livres. Aguardamos a sua contribuição
Desejamos a todos uma excelente leitura!
Dr. Flavi Ferreira Lisboa Filho
Dra. Liliane Dutra Brignol
Editores
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