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Editorial

O volume 25, número 47 da revista Anos 90 apresenta o 
dossiê Violência, Guerra e Migração no Mundo Antigo, organizado 
pelos professores doutores Estefanía Bernabé-Sánchez, da Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), Katia Maria Paim Pozzer, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Pedro 
Paulo Funari, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Esta edição também é composta por mais seis artigos, aprovados 
em fluxo contínuo fora do dossiê, e por uma resenha.

A chamada para a publicação de artigos no dossiê foi feita em 
junho de 2017, e o prazo para submissão prolongou-se até o dia 31 
de dezembro. Durante os meses de janeiro e fevereiro, 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 doutores: Pedro Paulo A. Funari, professor da Uni-
versidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Katia Maria Paim 
Pozzer, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS); Elizabeth Tracy, Ph.D. em Hebrew Bible pela University 
of St Andrews (Escócia); Tais Pagoto Bélo, pós-doutoranda na 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Lorena Lopes 
da Costa, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará 
(UFOPA); Estefanía Bernabé-Sánchez, professora da Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP); e Fábio Vergara Cerqueira, 
professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

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: Ernesto Cerveira de Sena, professor 
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); Pedro Afonso 
Cristovão dos Santos, professor da Universidade Federal da Inte-
gração Latino-Americana (UNILA); Evandro Santos, professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Eduardo 
Wright Cardoso, professor da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-Rio); Caroline von Mühlen, doutora pela 
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Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); 
e Mara Rubia Sant’Anna, professora da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC).

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 para informar que, a partir de 2019, 
a Anos 90 passará a ser quadrimestral e que está aberto o período 
para submissão de artigos aos dossiês que serão publicados em duas 
das três edições: Exercício do poder na Idade média e suas repre-
sentações; novas fronteiras, novos significados, que será organizado 
pelos doutores Igor Salomão Teixeira (UFRGS), José Manuel Cerda 
Costabal (Universidad Gabriela Mistral/Chile) e Renato Viana Boy 
(UFFS); e Resistências africanas: novos problemas e debates, orga-
nizado pelos doutores Patrícia Teixeira Santos (UNIFESP) e Sílvio 
Marcus de Souza Correa (UFSC).

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 da UFRGS, que cuida 
da revisão de padrão e da editoração da revista, em especial a Felipe 
Raskin Cardon, Camila Meurer Jandrey e Marta Zimmermann.

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 
do Sul, através do Programa de Apoio à Editoração de Periódicos 
(PAEP-2018). 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 Mario Kerber 
Editor-chefe
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