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A edição de 2018 do CaderNAU é a décima desde 2007. O períodp tem
sua origem em um pequeno grupo de professores e estudantes que
estruturavam o Núcleo de Análises Urbanas (NAU) no então Departamento de
Geociências (DGEO) da FURG. Com formatação inicial com características
artesanais, o CaderNAU foi construíd com a insistência e persistência da
professora Susana Maria Veleda da Silva, atualmente lotada na área de
Geografia do ICHI.
Nos anos seguintes com a reestruturação da FURG, a extinção dos
departamentos e das comissões de cursos e a consolidação do Programa de
Pós-graduação em Geografia (mestrado), o NAU foi vinculado ao ICHI. As
possibilidades abertas por um programa de pós-graduação acadêmico e a
fluidez de recursos orçamentários e das agências de fomento, permitiram que
o CaderNAU fosse editado na forma impressa e disponibilizado no Portal de
Periódicos Científicos da FURG. O Portal é uma iniciativa das Pró-Reitorias de
Pesquisa e Pós Graduação (PROPESP) e de Extensão e Cultura (PROEXC)
no Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER, customizado pelo
IBICT (www.seer.furg.br∕cnau).
Como todas as possibilidades abertas e seus limiares, há limitações que
indicam não apenas percalços, mas cristalizações que mais do que apenas
sinais, são indicadoras da concretude de conjunturas que tendem para ser
estruturais. Para um periódico acadêmico, um dos maiores riscos é a
exigência da aceleração dos processos de revisão e disponibilização de suas
edições em um ambiente de desmedida concorrência na comunidade
científica. As acelerações verificadas no último decênio com a profusão de
periódicos e a multiplicação de seus números contribuíram para a perigosa
combinação entre a multiplicação de publicações com menor rigor em relação
aos indispensáveis procedimentos de aferição entre os pares e a adoção de

critérios cada vez mais seletivos para o enquadramento nos estratos de
avaliação.
Para evitar, conseqüências de difíceis prognoses, o núcleo central da
equipe editorial do CaderNAU, decidiu disponibilizar um último número do
periódico.
Assim, se o número 10 do CaderNAU, encerra um ciclo, mais uma vez
inova e deixa uma marca com sinalização para o futuro. Na edição estão uma
parte dos trabalhos apresentados na XXV Semana Acadêmica de Geografia e
V Semana Integrada do PPGGeo da FURG em 2018. Daí a inovação ao
disponibilizar pela primeira vez os trabalhos de estudantes em diferentes
fases de formação e de docentes universitários em uma atividade que é parte
do calendário da FURG. No conjunto são oito artigos que representam uma
parte das atividades realizadas essencialmente por jovens que, em conjunto
com seus orientadores, iniciam trajetórias como pesquisadores. O CaderNAU
10, encerra com dois artigos com escopo em um de seus eixos centrais: as
múltiplas análises do processo de urbanização. Em conjunto, ambos
representam a abrangência da publicação. Daniel Godoy e Paulo Soares do
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio
Grande (UFRGS), apresentam uma análise da produção dos indicadores
sociais em Porto Alegre e o sociólogo moçambicano, Joaquim Maloa,
problematiza a forma como o espaço urbano é construído juridicamente em
Moçambique.
Para encerrar, registra-se o apoio de diversos servidores lotados e
diferentes unidades da FURG que apoiaram o CaderNAU e em especial para
a equipe da organização da semana e responsável pela

avaliação dos

resumos que originaram os textos da edição: Aline Bastos Mendes, Diego
Miranda Nunes, Glaudenir Hofalcker de Lemos, Giovane de Oliveira Bonilha,
Mario Rodrigues Magalhães, Maristel Coelho San Martin, Thais Ferreira da
Conceição.

