
EDITORIAL 
 

Revista Letrando, v. 4 
jan. /jun. 2016 

 

 
p. 6 

http://www.revistaletrando.com  ISSN 2317-0735 

RELETRANDO 
 
 

Marcos Paulo Santa Rosa Matos* 
 
 

A Revista Letrando chega ao seu Volume 4 com modificações significativas em sua proposta 
acadêmica, que visam adaptá-la aos novos contextos de produção e divulgação científica em que está 
inserida. Trata-se de um aprimoramento necessário, fruto do aprendizado construído durante as três 
primeiras edições e também das reflexões elaboradas pela Comissão Editorial durante os anos de 2014 
e 2015, em que não foram lançanos novos volumes. Neste breve editorial, não pretendemos, todavia, 
lançar mão de um discurso totalizante acerca dessas mudanças, apenas apresentar os aspectos mais 
práticos e salientes. 

Foram extintas as seções Linguagens, Humanidades e Ciências Sociais, que correspondiam a 
três grandes áreas do CNPq, respectivamente: Linguística, Letras e Artes; Ciências Humanas; e Ciências 
Sociais Aplicadas. Em seu lugar, surgiram as seções Estudos Linguísticos, Estudos Literários e Estudos 
Interdisciplinares, que podem ser relacionadas às seguintes divisões do conhecimento do CNPq, 
respectivamente: i) área de Linguística e 1ª parte da área de Letras (Línguas); ii) 2ª parte da área de 
Letras (Teoria Literária e Literaturas) e área de Artes; iii) grande área de Ciências Humanas e divisões 
da grande área de Ciências Sociais Aplicadas que mantenham compatibilidade com o foco e o escopo 
da revista (Direito, Teoria da Comunicação etc.). 

Além das submissões de temática livre, vinculadas a quaisquer dessas seções permanentes, serão 
propostos dossiês temáticos para a cada volume. Para o Volume 5, convidamos os autores a submeterem 
trabalhos relativos à temática “Linguagem, Discurso e Política”. O envio de trabalhos pode ser feito a 
qualquer tempo (em fluxo contínuo), mas cada volume terá um data-limite para inclusão no processo 
de avaliação e publicação (para o Volume 5 o limite é 03/09/2016). Os arquivos devem ser enviados 
para o e-mail revistaletrando@hotmail.com ou através do link http://submissao.revistaletrando.com. 

A gestão editorial, que antes era exercida diretamente pelo Diretório Acadêmico de Letras, 
passou a ser desempenhada pelo Colegiado de Letras do Centro Universitário Ages (Uniages). A revista 
também se mudou para um domínio próprio (http://revistaletrando.com), tendo em vista a 
desativação do Portal de Revista eSalud (http://revistas.ojs.es). Aproveitamos a oportunidade para 
agradecer o apoio da Fundación para la eSalud, instituição espanhola de fomento à pesquisa cujas 
atividades foram encerradas em 2013, que nos ofereceu o suporte técnico e o alojamento virtual 
necessários ao lançamento dos volumes iniciais. 

Estendemos também nosso agradecimento aos pesquisadores que submeteram trabalhos para 
análise, e aos professores que se dispuseram a analisá-los. Contamos com a contribuição de vocês, assim 
como de nossos leitores, para as próximas edições. Boa leitura a todos! 
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