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A Equipe Editorial da Oficina do Historiador: revista discente do Programa de PósGraduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul apresenta
ao público acadêmico o dossiê Corporativismo, sob organização do prof. Luciano Aronne
Abreu (PUCRS). O dossiê é composto de seis artigos, organizado a partir de chamada
pública. Todos os artigos foram avaliados pelo sistema duplo cego. Além do dossiê, este
número também traz quatro artigos livres e uma resenha, submetidos à revista e igualmente
avaliados pelo sistema duplo cego por seus pares.
Criada em setembro de 2009 como o resultado de um projeto coordenado pela prof.
Janete Silveira Abrão, a primeira edição foi lançada no 1º semestre de 2010 e desde então,
contou com edições regulares a cada 6 meses. Posteriormente, o prof. Marçal de Menezes
Paredes, ocupou o cargo de editor até o 1º semestre de 2014, momento em que o prof.
Leandro Pereira Gonçalves assumiu a direção do periódico. Desde março de 2015, a profa.
Tatyana de Amaral Maia assumiu o cargo de editora. Mantendo a tradição da autonomia
discente, a OH que é classificada pela Qualis/CAPES como B3, define-se como um espaço de
veiculação de produção científica e pesquisas desenvolvidas por docentes e, principalmente,
por alunos dos diversos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em História do país. Os
artigos em formato eletrônico da revista OH estão indexados no Directory of Open Access
Journals (DOAJ), para acesso pela comunidade científica internacional. O Conselho
Consultivo e o Conselho Editorial são formados por professores pesquisadores de
universidades no Brasil e no exterior. O periódico possui uma excelente Equipe Editorial que
é formada por doutorandos e mestrandos do PPGH/PUCS. Através da árdua dedicação
acadêmica dos discentes a revista é mantida e projetos futuros são organizados de forma cada
vez mais ativa. Dessa forma, parabenizamos a equipe responsável pela organização deste
volume composta por: Aline Porto, Carolino Marcelo de Souza Brito, Cristiano de Brum,
Eduardo Hass, Henrique Perin, Júlia Monticeli, Rafael Gangster, Rafael Saraiva Lapuente e
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Rodrigo Dal Forno. Peço licença para novamente promover um agradecimento especial à
atual secretária da revista, a doutoranda Aline Porto pelo excelente trabalho desenvolvido.
Agradeço a todos os que fizeram mais este número possível, em especial aos autores
que escolheram a OH para exporem suas pesquisas; ao organizador do Dossiê por aceitar o
nosso convite em meio a tantas atividades acadêmicas; aos discentes da equipe editorial pela
dedicação à revista; ao coordenador do PPGH/PUCRS Marçal de Menezes Paredes e, claro
aos leitores, que correspondem ao principal objetivo da revista.

Profa. Tatyana de Amaral Maia
Editora da revista Oficina do Historiador
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