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Editorial

Prezados Leitores,
Em primeiro lugar, gostaríamos de nos desculpar pelo imenso atraso volume 7. O mesmo
se deve pela falta de financiamento a periódicos científicos por parte das agências de fomento. Revistas acadêmicas mais antigas e que estão presentes em indexadores internacionais recebem financiamento, outras que ainda não chegaram nessa etapa não recebem,
o que por vezes torna o trabalho desafiador. É importante destacar que várias revistas
se encontram nesta situação e que na maioria delas o trabalho é fruto da persistência,
criatividade, ousadia e força de vontade dos envolvidos no processo para tentar superar a
falta de subsídio. Contudo o quanto conseguimos superar tem um limite e com este vem o
atraso.
Como muitos sabem, na Revista Estudos Políticos contamos com o auxílio de pareceristas
voluntários e gostaríamos de agradecer o tempo doado para contribuir com a manutenção da qualidade da REP. A avaliação de artigos é fundamental para o desenvolvimento
das pesquisas científicas e, infelizmente, não conta como produção para o Lattes. Paradoxalmente o que conta como produção são artigos e os pesquisadores ficam divididos
entre as tarefas de lecionar, orientar, pesquisar, produzir artigos e fazer pareceres. Dessa
forma, com essa lógica contraproducente para o desenvolvimento da ciência por parte das
agências de avaliação, o papel do parecerista deve ser destacado como um trabalho que
envolve comprometimento e generosidade em relação ao tempo.
Agradecemos aos autores pela extrema paciência e confiança no nosso trabalho, sem essas a revista não existiria. Agradecemos também aos nossos revisores Rony Farto, Lyedja
Andreza Moreira, Hugo Arruda, Luana Heyse pela revisão cuidadosa do português e ao
Carlos Alberto Paschoa pela revisão do espanhol.
Por último e não menos importante gostaríamos de dar boas-vindas à nova integrante da
nossa equipe, Tamires Alves, que traz inteligência, talento, comprometimento, entusiasmo
e que nesse momento são essenciais para a continuidade do trabalho.
Editor da Revista Estudos Políticos
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