
Editorial

A Revista Anos 90, do Programa de Pós-Graduação em História 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve seu primeiro 
número publicado em 1993.* Em mais de vinte anos de existên-
cia, o periódico adaptou-se e consolidou-se dentre as publicações 
de referência na área da História: transformou-se em semestral, 
expandiu-se para o ambiente virtual, além do impresso, e publicou 
inúmeros artigos de professores e alunos pesquisadores nos mais 
diferentes domínios historiográficos, em diversos formatos, como 
dossiês temáticos, entrevistas e resenhas.

O número quarenta, que vem a público, é formado por um 
conjunto de dez artigos no dossiê História das sociedades africanas: 
temas, questões e perspectivas de estudo, organizado pelo Dr. José Rivair 
Macedo. Além disso, oito artigos avulsos, uma entrevista e três 
resenhas compõem a presente edição.

Esta publicação marca também um novo momento da Anos 90.  
O conjunto de professores do PPG em História da UFRGS recen-
temente aprovou em plenária e por unanimidade uma série de modi-
ficações que visam a adequar ainda mais a Anos 90 às exigências 
do mundo contemporâneo em relação à internacionalização da 
pesquisa em nível de Pós-Graduação realizada no Brasil. A prin-
cipal modificação é a publicação do último número impresso da 
Revista. A partir do número 41, a Anos 90 será exclusivamente online. 
Além disso, a Revista, que até o número 39 publicava apenas textos 
em língua portuguesa e espanhola, a partir de agora, passa a publi-
car, sem tradução, textos em língua inglesa e francesa, seguindo sempre a 
política de avaliação anônima por pares. O principal objetivo destas 
transformações é ampliar o alcance da pesquisa produzida no Brasil 

* Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/anos90/issue/view/599/
showToc>. Acesso em: set. 2014.
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e potencializar a colaboração internacional. Além disso, visamos a 
reduzir o tempo entre a submissão dos artigos e a publicação dos  
artigos aprovados.

A comissão editorial e a coordenação do PPG em História 
agradecem a todos os colegas que colaboraram na construção e 
consolidação da Anos 90, de 1993 a 2014 – propondo temáticas, 
enviando artigos, emitindo pareceres –, assim como espera que a 
colaboração auxilie na conquista dos novos objetivos propostos.

Fazendo votos de boas leituras, convidamos a todos para apre-
ciar o número quarenta e a colaborar com as chamadas que estão  
em aberto.**

Dr. Igor Salomão Teixeira 
Editor Chefe

Dr. Luiz Alberto Grijó 
Coordenador do PPG em História  

da UFRGS

** Mais informações nas notícias do site da revista: <http://seer.ufrgs.br/index.
php/anos90/announcement>. Acesso em: setembro de 2014.
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