APRESENTAÇÃO
A área de História na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) tem desenvolvido
uma prática de promover incessantemente a produção científica. A tradição dessa faina
intelectual é já bastante longeva e profícua no âmbito da FURG e remonta ao final dos anos
setenta com a fundação da Revista do Departamento de Biblioteconomia e História, uma das
mais antigas da Universidade. Mantida pelas áreas de História e Biblioteconomia, teve seu
primeiro número editado em 1978 e manteve uma proposta de circulação semestral até 1982,
quando passou a ser anual. A partir de 1985, a revista passou a denominar-se Biblos – Revista
do DBH, e circulou anualmente entre 1985 e 1990, com algumas poucas falhas na
periodicidade. De 1992 até 2005, teve ininterrupta publicação anual, e entre 2006 e 2010, após
algumas reformas de natureza editorial, a Biblos – Revista do DBH voltaria a circular
semestralmente.
A Historiӕ constitui uma continuação da tradicional Revista do DBH. A gênese da
publicação não significa assim um rompimento de qualquer natureza e sim uma continuidade.
Ela advém das próprias mudanças organizacionais pelas quais a FURG passou, com a
extinção da estrutura departamental, da criação de novos cursos, das próprias especificidades
de cada área e, fundamentalmente, da sempre crescente produção científica oriunda da área
de História. Assim, o ano de 2010, não traz em si uma ruptura e sim uma bifurcação de
caminhos, pela qual a tradição da antiga Revista do DBH permanece viva, reestruturando-se e
dividindo-se em duas – a Historiӕ, vinculada à área de História, e a Biblos, ligada à área das
Ciências da Informação.
A Historiӕ – Revista de História da Universidade Federal do Rio Grande constitui uma
publicação científica da FURG, aprovada pelo seu Conselho Editorial em 2009 e que passa a
ser publicada com periodicidade quadrimestral pela Editora da FURG a partir do ano de 2010.
O Corpo Editorial da Revista é formado por docentes de História dos quadros do Instituto de
Ciências Humanas e da Informação da FURG, escolhidos entre seus pares, sendo, entre os
membros, eleitos um Presidente e um Vice-Presidente, com a atribuição de coordenar o
processo editorial da publicação científica. Há ainda um Comitê Editorial Assessor, formado por
historiadores com notório saber e reconhecimento em sua área de atuação e que colaborarão
na apreciação de trabalhos que se candidatarem à Historiӕ, levando em conta as diversas
especificidades do conhecimento histórico.
Assim, a Historiӕ pretende seguir a seara já há muito trilhada, pelo menos desde a
fundação da Revista do DBH, por docentes da FURG e colaboradores, mantendo e aprofundando
o intento de incentivar, sob um prisma multidisciplinar, a produção acadêmica de docentes e
pesquisadores na área de História, disponibilizando diversificados resultados de investigações
históricas à comunidade acadêmica e em geral.
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