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É com satisfação que comunicamos aos nossos leitores que ao 
longo de 2012 Estudos Ibero-Americanos recebeu o dobro de 

submissões para as seções de artigos livres e resenhas, ultrapassando a 
quantidade de cem submissões anuais. Com isto também se multiplica 
nossa responsabilidade e dos prezados avaliadores sobre os conteúdos 
publicados. Lamentamos a falta de espaço para dar vazão a tantas 
colaborações. Da mesma forma, lamentamos que o espaço de publicação 
que oferecemos tenha sido utilizado com objetivos escusos que não 
a integridade e a lisura da publicação científica. Relembramos mais 
uma vez que em 2012, a Revista Estudos Ibero-Americanos tornou-se 
associada ao Comitê de Ética em Publicação (COPE – Committe on 
Publication Ethics) e, portanto signatária da agenda e dos procedimentos 
recomendados pelo COPE. 

Os artigos reunidos para o segundo número deste ano contemplam 
a ampla diversidade de abordagens e de temáticas das pesquisas em 
desenvolvimento no mundo ibérico e latino-americano, conformado a 
edição tipo miscelânea na qual, seguramente haverá algum tema que 
seja interessante para o leitor. Ao final deste número consta a Lista de 
Avaliadores, aos quais , em nome do Conselho Editorial, agradeço uma 
vez mais pela disponibilidade e acuidade na emissão dos Pareceres 
Científicos solicitados ao longo de 2012.
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Editorial 
Editorial

Estudos Ibero-Americanos, PUCRS, v. 38, n. 2, p. 219, jul./dez. 2012


