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EDITORIAL 

 

É com muita satisfação que publicamos a 16ª edição da Inventário - Revista dos 

Estudantes do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal da Bahia 

- na presente data. Apesar da atual conjuntura de greves, paralisações e cortes de 

investimento em que se encontra grande parte das universidades públicas no Brasil, bem 

como outras dificuldades enfrentadas no processo editorial, esta comissão não mediu 

esforços para expedir esta publicação dentro do prazo estipulado, comprometendo-se 

com sua publicação semestral.  

Atualmente, a Inventário é avaliada pela CAPES como um periódico Qualis B3, 

na área de Letras/Linguística. Temos trabalhado comprometidamente para melhorarmos 

esse conceito, primando pela qualidade e, acima de tudo, pela ética e respeito para com 

todos os nossos colaboradores e leitores. Assim, no intuito de atingir esse objetivo, 

temos constantemente identificado e sugerido mudanças para a revista. A principal delas 

será a migração da Inventário para o Portal Seer, Sistema Eletrônico de Editoração de 

Revistas, o que simplificará e agilizará todo seu processo editorial. 

Para esta edição, a revista traz 15 artigos publicados, que versam sobre variadas 

temáticas no campo das Letras e das Artes. Em relação ao processo de avaliação dos 

artigos, contamos nessa edição com um Conselho Editorial Consultivo constituído por 

membros oriundos da própria Universidade Federal da Bahia, além daqueles vinculados 

a outras instituições de ensino nacionais e estrangeiras, como a Universidade do Estado 

da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de 

Pernambuco, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, Universidade de São Paulo e Universidade de Lisboa. 



Em breve, antes da chamada de trabalhos para a 17a. edição, atualizaremos os 

critérios de submissão de trabalhos e a política de avaliação adotados pela revista, de 

modo que fique ainda mais transparente o trabalho dedicado às edições.  

Agradecemos aos que contribuíram para que esta edição fosse possível e 

desejamos a todos proveitosas e estimulantes leituras. 

 

Cordialmente, 

 

Comissão Executiva da 16ª edição da Revista Inventário 

 

 

 


