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A Revista Santa Catarina em História é uma revista experimental, on-line, que
publica a produção dos alunos da Disciplina de História de Santa Catarina do Curso de
História da Universidade Federal de Santa Catarina e pretende divulgar também textos
didáticos sobre História de Santa Catarina. A idéia é possibilitar assim, aos alunos, o
conhecimento e domínio sobre todo o processo editorial de uma revista acadêmica, o
estímulo à produção de conhecimento inédito sobre a História de Santa Catarina. Ao
mesmo tempo pretende-se oferecer à comunidade o acesso livre ao conhecimento
produzido e a textos que poderão ser utilizados como material de pesquisa e material
didático no ensino de História de Santa Catarina nos níveis fundamental e médio, bem
como nos cursos superiores de História, Pedagogia, Economia, Geografia entre outros.
Tendo ministrado esta disciplina nesta Universidade desde 1992 (com
interrupções entre 1994 e 1998 e entre 2004-2005), venho tentando sempre estimular os
alunos a pesquisarem e divulgarem seus trabalhos nesta área. Nos últimos semestres
iniciei uma prática de solicitar aos alunos um pequeno artigo ou comunicação de
pesquisa, realizado com a utilização de ao menos uma fonte documental ao lado de
discussão bibliográfica, apresentado por escrito e oralmente, sobre temas escolhidos
dentro do conteúdo da disciplina, ou seja, sobre a história e historiografia de Santa
Catarina. Os trabalhos apresentados têm sido de boa qualidade e comecei a ter pena de
que fiquem guardados em uma gaveta, esquecidos, quando poderiam servir de material
para outras pesquisas ou para professores e alunos do ensino fundamental e médio, por
exemplo, área em que os materiais sobre história de Santa Catarina ainda são um tanto
deficitários. Ao mesmo tempo, meu trabalho como editora da Revista Estudos
Feministas, periódico indexado e reconhecido nacional e internacionalmente no campo
dos estudos de gênero, possibilitou uma visão do processo editorial de uma publicação
acadêmica. A idéia de fazer a revista se tornou ainda mais real a partir de uma oficina
realizada recentemente no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, ministrada pela
professora Ursula Blatmann do Departamento de Ciências da Informação (CED) para a
utilização da plataforma OJS (Open Journal System) do SEER (Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas /IBICT). Neste período também foi contactada a Direção do
Centro de Filosofia e Ciências Humanas que se dispôs a abrigar a Revista em um
servidor do Centro.
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Os textos apresentados neste primeiro número da revista passaram
primeiramente por dois colegas de turma, que como pareceristas analisaram o texto e
apresentaram sugestões para sua melhora. Após isso foram lidos e avaliados pela
professora da disciplina e revisados pela revisora de redação Carmen Garcez. Também
tivemos a colaboração das alunas Gabriela Miranda Marques e Lílian Back para
formatação de vários textos, de Renato Muchiutti Aranha para revisão de alguns
Abstracts, de Senaide Wolffart e Arlindo Rodrigues Júnior, para revisão dos meta-dados
e textos finais, e de Rafael Saldanha para o lay-out da revista, inclusive sua formatação.
A revista também contou com o apoio fundamental do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas, que garante sua existência física através de um servidor na internet,
da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFSC, através do FUNGRAD/2007, que
nos permitiu contratar a revisão e o lay-out, além de algum material; da Professora
Ursula Blattmann, do Departamento de Ciências da Informação e sua mestranda
Andrenízia Eluan, que nos ajudaram com diversas dúvidas e dificuldades técnicas.
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