EDITORIAL

O

nuntius antiquus, publicação do Núcleo de Estudos Antigos e
Medievais da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas
Gerais (NEAM-UFMG), é um periódico eletrônico semestral, com
fluxo contínuo, em funcionamento desde junho de 2008. Já indexado
no Qualis Capes, alcançou, numa primeira avaliação, classificação B4.
Agora, para o segundo semestre de 2010 e primeiro semestre de
2011, em melhoria notória, a revista obteve apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) para ser publicada
em material impresso.
Atualmente, o nuntius antiquus está sediado na página da Faculdade
de Letras da UFMG (FALE-UFMG). Estamos implementando, para as
futuras edições, sistemas mais abertos e flexíveis, que permitam que
os leitores tratem de assuntos específicos e variados (envio de artigos e
sugestões, links para outros sites, fóruns de discussão, emissão de
números e/ ou artigos inéditos agregados à revista).
Procuramos estabelecer um diálogo permanente entre os
diferentes campos do saber e, através deste periódico, esperamos
cumprir o papel de transmissores das mais recentes pesquisas no que
tange ao mundo antigo e medieval no meio acadêmico brasileiro,
dialogando também com colegas estrangeiros e abrindo horizontes em
direção a um humanismo universal e dinâmico. Nosso objetivo, além
de divulgar trabalhos científicos de nível internacional, é, ademais, trazer
para mais perto dos jovens pesquisadores a possibilidade de acessar a
matéria antiga e medieval em formato on-line e impresso.
Temos um diferencial relevante: entendemos que homines dum
docent discunt. Por essa razão, o conselho editorial tem o desafio de atuar,
efetivamente, como formador de pesquisadores, já que a revista acolhe,
além de artigos de pesquisadores renomados, produções de discentes,
as quais são lidas, comentadas e corrigidas por dois pareceristas
especializados de forma a fornecer aos que iniciam sua carreira sugestões
para ampliação e aprimoramento. Por esse método, os artigos de jovens
investigadores passam por revisões, as quais apuram e redirecionam as
reflexões desses aspirantes. Essa prática tem-nos mostrado que a pouca
experiência não implica pensamento frágil; ao mesmo tempo, é causa
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de grande alegria que possamos oferecer, sem discriminação, um espaço
para novos nomes. Acrescente-se ainda que a revista conta com uma
seção de convidados, pesquisadores estrangeiros que participam,
conhecem e debatem as investigações brasileiras e as inserem em suas
áreas e locais de atuação.
O conteúdo da revista é de livre acesso e está publicamente
disponibilizado na página da Faculdade de Letras da Universidade Federal
de Minas Gerais (www.letras.ufmg.br/nuntius). Até o presente momento
a revista tem o apoio da Fale-UFMG para acolhê-la e da FAPEMIG,
que financiou sua impressão.
O número que aqui se apresenta inclui artigos diversos e um
dossiê, resultado de evento promovido pelo NEAM em novembro de
2010. Na oportunidade, agradecemos aos colaboradores desejando vida
longa para essa nossa amizade acadêmica, visto que amans quid cupiat scit!
Os editores
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