
Editorial

A edição volume 24, número 46 da revista Anos 90 apresenta 
o dossiê “Presença dos anos 1980: esperanças, nostalgias e historio-
grafia”, organizado pelos professores doutores Marcelo Santos de 
Abreu e Mateus Henrique de Faria Pereira, ambos da Universidade 
Federal de Ouro Preto, e por Caroline Silveira Bauer, da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul. Esta edição também apresenta 
mais quatro artigos fora do dossiê.

A chamada para publicação de artigos no dossiê foi feita em 
março de 2017 e o prazo para submissão prolongou-se até o dia 31 
de julho. Durante os meses de agosto, setembro e outubro, os artigos 
submetidos ao dossiê foram avaliados por doutores especialistas 
no tema, conforme as normas da revista. Ao final do processo de 
avaliação, foram aprovados para publicação nesse dossiê os artigos 
dos seguintes professores doutores: André Fabiano Voigt, da Uni-
versidade Federal de Uberlândia (UFU); Henrique Pinheiro Costa 
Gaio, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Isabel Ibarra 
Cabrera e Rickley Leandro Marques, ambos da Universidade Federal 
do Maranhão (UFM); Alvaro de Oliveira Senra, do Centro Federal 
de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ); 
Mayara Paiva Souza e Noé Freire Sandes, ambos da Universidade 
Federal de Goiás (UFG); Francisco Gouvea de Sousa, da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Os artigos aprovados para esta edição da revista que foram 
submetidos fora do dossiê, no regime de fluxo contínuo, são os 
dos seguintes professores doutores: Uiran Gebara da Silva, da Uni-
versidade de São Paulo (USP); André Luiz Moscaleski Cavazzani e 
Sandro Aramis Richter Gomes, respectivamente do Centro Univer-
sitário Internacional Uninter e da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR); Ana Paula Vosne Martins, também da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR); Eduardo de Melo Salgueiro, da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA).
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A Anos 90 agradece aos professores doutores avaliadores que, 
com sua disponibilidade e com a 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 aproveitar este editorial para informar que na 
página on-line da Anos 90 (agora também disponível em língua 
inglesa) está publicado o “Código ético e responsabilidades dos 
envolvidos nas práticas da revista”. A publicação desse código é 
uma forma de dar mais visibilidade aos procedimentos já realizados 
pela revista e às responsabilidades dos vários sujeitos envolvidos 
nela – corpo editorial, autores e avaliadores anônimos – para evitar 
comportamentos antiéticos.

Gostaria de informar também que esta é a primeira edição 
da Anos 90 publicada já com o Digital Object Identifier (DOI). A 
atribuição do DOI qualifica a revista ao garantir a não alteração 
do documento original e auxiliar na localização e no acesso dos 
artigos na web. O DOI também é uma forma de certificação digi-
tal das produções bibliográficas registradas pelos pesquisadores na 
Plataforma Lattes. Aos artigos da edição anterior, de julho, também 
já foi atribuído o DOI, e paulatinamente receberão essa identifi-
cação, além das futuras edições, todas as anteriores, as quais desde 
o início dos anos 2000 estiveram sempre disponíveis on-line na 
plataforma da revista.

Gostaria de agradecer ao coordenador do PPG em História 
da UFRGS, doutor Eduardo Santos Neumann, à coordenadora 
substituta, doutora Carla Brandalise, e à Comissão Editorial da 
Anos 90, composta pelos doutores Carla Brandalise, Fábio Kuhn, 
Igor Salomão Teixeira e por mim, cuja ação executiva permitiu o 
andamento das diversas atividades da revista. Gostaria, também, de 
agradecer ao Núcleo de Produção Editorial e ao Setor de Revisão 
da Gráfica da UFRGS, que cuidam da editoração e da revisão de 
formatação da revista, em especial a Nyssia Eiko Kimura Gaudioso, 
Tayná Werlang e Ana Porazzi.

Os recursos para a 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 
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do Sul, através do Programa de Apoio à Editoração de Periódicos 
(PAEP-2016). Gostaria de agradecer à Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, que disponibiliza os recursos necessários para o 
funcionamento da Anos 90, bem como para sua disponibilização 
eletrônica gratuita através do site da revista e de diversos indexa-
dores e portais de periódicos. Desejo a todas e a todos boa leitura.

Alessander Mário Kerber 
Editor Chefe
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