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Neste primeiro número de 2011, procuramos abrir espaço para 
a publicação de textos recebidos anteriormente que abordam diversas 
temáticas, acerca do mundo ibero-americano, procurando abranger um 
amplo espectro temporal e espacial. Desta forma, os artigos tratam desde 
a interface entre história e literatura medieval ibérica, passando por 
diferentes enfoques do período colonial e chegando até as concepções 
de jovens brasileiros, argentinos e uruguaios sobre os sujeitos na 
História. 

Apesar da grande diversidade temática, espacial e de enfoques, 
todos os artigos e resenhas estão adequadas ao escopo da Revista. Espe-
ramos que, pela diversidade temporal e temática, os leitores certamente 
encontrarão algo de seu interesse.

Neste ano, também procuramos ampliar a participação de ava- 
liadores, com o objetivo de aumentar a transparência do nosso processo 
avaliativo, estamos solicitando que o Autor indique dois prováveis 
avaliadores de seu próprio artigo. A Comissão Editorial buscará acatar, 
pelo menos, uma das referidas indicações. Esta solicitação é feita por 
mensagem eletrônica, após aprovação interna do texto. Considerando o 
tempo necessário para concluir as etapas do processo de avaliação e os 
prazos exigidos pela Editora, cabe alertar que as contribuições devem 
ser submetidas até os meses de janeiro e julho, para possível publicação, 
respectivamente nos números 1 e 2 de cada Volume anual. 
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