
Editorial

A edição volume 24, número 45 da Revista Anos 90 é composta 
pelo dossiê “As Conexões e as Dinâmicas Atlânticas na Formação do 
Mundo Moderno”, organizados pelos professores doutores Eduardo 
Santos Neumann, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Jonas Moreira Vargas, da Universidade Federal de Pelotas, e Renata 
Dal Sasso Freitas, da Universidade Federal do Pampa, e por mais 
cinco artigos fora do dossiê. 

A chamada para publicação de artigos no dossiê foi feita no 
dia 15 de março de 2016 e o prazo para submissão de artigos pro-
longou-se até o dia 31 de outubro do mesmo ano. Durante os meses 
de novembro e dezembro de 2016 e de janeiro e fevereiro de 2017, 
os artigos submetidos ao dossiê foram encaminhados para avaliação 
de doutores especialistas no tema, conforme as normas da revista. 

A temática do dossiê e sua divulgação gerou a submissão de 
artigos de importantes pesquisadores dos dois lados do Atlântico. 
Ao fi nal do processo de avaliação, foram aprovados para publicação 
nesse dossiê os artigos dos doutores: Carlos Alberto González Sán-
chez, professor catedrático de Historia Moderna da Universidad de 
Sevilla; Rubens Leonardo Panegassi, professor de História Moderna 
e Contemporânea da Universidade Federal de Viçosa; Fernando 
Bouza, professor catedrático de História Moderna da Universidad 
Complutense de Madrid; Fábio Kuhn, professor associado da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul; Fabricio Prado, do College of 
William and Mary/Department of History; e Jonas Moreira Vargas, 
professor adjunto do Departamento de História da Universidade 
Federal de Pelotas.

Os artigos aprovados submetidos fora do dossiê no regime 
de fl uxo-contínuo que compõe essa edição da Revista são os dos 
doutores: Marcelo Cândido da Silva, professor de História Medieval 
da Universidade de São Paulo – USP; Luciana Murari, profes-
sora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS; Elenita Malta Pereira, professora da Universidade Estadual 
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do Centro-Oeste – UNICENTRO; Roberto Abdala Junior, pro-
fessor da Universidade Federal de Goiás – UFG; e André Roberto 
de Arruda Machado, professor adjunto da Universidade Federal de 
São Paulo – UNIFESP.

Gostaria de agradecer aos professores doutores avaliadores 
que, com sua disponibilidade e qualidade dos pareceres emitidos de 
forma anônima na avaliação dos artigos, permitiram que o nível de 
excelência da Anos 90 fosse mantido, assim como a sua periodicidade.

Gostaria de agradecer ao coordenador e ao coordenador substituto 
do PPG em História da UFRGS, professores doutores Benito Bisso 
Schmidt e Igor Salomão Teixeira, e à Equipe Editorial da Anos 90, 
composta pelas professoras doutoras Carla Brandalise e Mara Cristina 
de Matos Rodrigues, pelo professor doutor Igor Salomão Teixeira e 
por mim, cuja ação executiva permitiu o andamento das diversas 
atividades da Revista. Gostaria, também, de agradecer ao Núcleo 
de Criação, Editoração e Revisão da UFRGS, que cuida da revisão e 
editoração da revista, em especial a Tayná Werlang, Thaise  Dambros, 
Glauber Machado e Janaína Horn.

Os recursos para manutenção da Anos 90 são todos públicos e 
garantidos a partir da aprovação no edital lançado anualmente pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, através do Programa de Apoio à Editoração de Periódicos 
(PAEP- 2016). Gostaria de agradecer, enfi m, à Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, que disponibiliza esses recursos necessários 
para o funcionamento da Anos 90, bem como para sua disponibi-
lização eletrônica gratuita através do site da Revista e de diversos 
indexadores e portais de periódicos. Desejo a todas e a todos boas 
leituras.

Alessander Mário Kerber
Editor-Chefe
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