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Editorial

Nesta edição de Hallazgos a gente celebra 
uma conquista, que certifica que a nossa qua-
lidade científica e editorial vai-se aumentan-
do: a classificação na categoria B de Publindex. 
Este é um reconhecimento ao trabalho que te-
mos avançado nos últimos anos para formar 
um comité cientifico e editorial com pessoal 
qualificado e especializado, nas áreas rela-
cionadas com as Ciências Sociais; atualizar 
nossas exigências de publicação, de acordo 
com os padrões exigidos pelos sistemas de 
indexação nacionais e internacionalmente; 
realizar o 100 % das avaliações com pares 
externos à Universidade de Santo Tomas; 
publicar autores de instituições externas, 
e internacionalizar a revista. Como prova 
disso, nesta edição, temos cinco artigos in-
ternacionais (Venezuela, Espanha, Brasil, 
Argentina e Rússia), e com colaborações de 
universidades nacionais como a Jorge Ta-
deo Lozano, a Universidade Militar Nueva 
Granada, a Universidade Nacional, entre 
outras. Isso mostra que cada vez mais, o 
nosso diálogo acadêmico tem melhor alcan-
ce de cobertura mundial.

Esta é uma edição especial, não só porque 
tem um grande número de artigos publica-
dos, mas marca uma mudança importante 
na história da publicação.

O núcleo temático deste artigo, compartil-
hado com o número 21, é a semiótica, abor-
dada a partir de diferentes perspectivas nas 
primeiras cinco artigos. Os seguintes, que res-
pondem a outras áreas temáticas, agrupam-se 
principalmente em dois grupos: discursos 
sociais e educação.

Esta última é uma edição especial porque 
marca a transição entre a história de Hallaz-
gos desde 2004 até 2014, e uma nova fase que 
começa a partir da próxima edição, onde o tó-
pico da revista vai se especializar em estudos 
latino-americanos desde as ciências sociais 
(literatura, história, antropologia, sociologia).

Agradecemos para aqueles que fazem parte 
do número 22 de Hallazgos, seja como auto-
res, leitores, árbitros, membros das comissões 
ou como agentes visibilizadores de nossa 
publicação.
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Editora


