
A Revista Linguasagem (ISSN 1983-6988) - Revista Eletrônica de 

Popularização Científica em Ciências da Linguagem - é uma realização do 

Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. 

 Disponível em: 

https://www.linguasagem.ufscar.br/index.php/linguasagem/issue/view/86 

 

A Interdisciplinar - Revista de Estudos de Língua e Literatura (ISSN 1980-

8879) se dedica aos estudos com destaque para análise de questões estéticas e 

políticas do texto literário, da crítica literária e do processo de recepção de obras 

em países de Língua Portuguesa e Língua Espanhola. 

 Disponível em: https://www.seer.ufs.br/index.php/interdisciplinar/issue/view/1140 

 

A Uniletras (ISSN 1983-3431) - Revista científica vinculada ao Departamento de 

Estudos da Linguagem (DEEL) da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) – se destina à divulgação de trabalhos inéditos concernentes a questões 

sobre língua(gem). 

Disponível em: https://revistas.uepg.br/index.php/uniletras/issue/view/865 

 

A Revista Brasileira de Linguística Aplicada (ISSN: 1984-6398, Qualis A1) é 

vinculada ao programa de Estudos de Linguística da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). 

Disponível em: http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/rbla/index 

 

Alea: Estudos Neolatinos - Organizada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Letras Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com foco na 

produção de conhecimento nas áreas de concentração de Literaturas Hispânicas, 

Literatura Italiana, Literaturas de Língua Francesa, e outras literaturas em línguas 

neolatinas como Português, Romeno, Catalão; Galego ou Provençal, assim como 

Literaturas Neolatinas. 

Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/alea 

 

A Revista Letra Magna (ISSN 1807-5193) sob a tutela e os auspícios do Campus 

Cubatão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

(IFSP) e com apoio do Grupo de Pesquisa em Estudos Linguísticos (ELIN/CNPq) 

publica artigos com foco em Linguística, Letras e Artes. 

Disponível em: https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/magna/index 
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A Revista Virtual de Estudos da Linguagem (ISSN: 1678-8931) com uma 

periodicidade semestral, aborda trabalhos relacionados aos estudos linguísticos. 

Disponível em: www.revel.inf.br 

 

A Revista Letras de Hoje (ISSN: 1984-7726) é publicação trimestral do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul desde 1967. 

Disponível em: https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/index 

 

A 452ºF. A Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (ISSN 

2013-3294) é um periódico online multilíngue publicado duas vezes por ano 

(janeiro e julho) conjuntamente pela Universidade de Barcelona e pela Associação 

Cultural 452ºF que busca reunir artigos sobre Teoria da Literatura e Literatura 

Comparada. 

Disponível em: https://revistes.ub.edu/index.php/452f 

 

Cadernos de Pesquisa (ISSN: 1980-5314) desde 1971, divulga a produção 

acadêmica relacionada à educação. Dedica especial atenção às desigualdades 

sociais e contempla estudos que abordam, de forma interdisciplinar, questões 

relacionadas a gênero, relações étnico-raciais, infância, juventude, escola, 

trabalho, família e políticas públicas. 

Disponível em: https://publicacoes.fcc.org.br/cp 

 

A Revista da FAEEBA (ISSN 2358-0194) - Educação e Contemporaneidade – 

FAEEBA é um periódico trimestral, temático, publicado pela Universidade do 

Estado da Bahia (Departamento de Educação/Programa de Pós-Graduação em 

Educação e Contemporaneidade). Publica artigos científicos na área de Educação. 

Disponível em: https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/ 

 

Linguagem & Ensino (ISSN 1983-2400) é uma publicação quadrimestral do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas. Tem 

por objetivo a divulgação de trabalhos na área da linguagem, texto e imagem.  

Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/rle/index 

 

Linguagem em (Dis)curso (ISSN 1982-4017) é uma publicação quadrimestral 

voltada para questões relativas ao campo textual-discursivo. Os trabalhos nela 

publicados, portanto, estão circunscritos aos objetos texto e discurso, 

separadamente ou em sua intersecção, e às teorias pertinentes a tais objetos. 
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Disponível em: 

https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/Linguagem_Discurso/index 

 

A Revista Brasileira de Educação (ISSN 1809-449X) é uma publicação da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) que 

aborda temas associados à área da educação. 

Disponível em: https://www.anped.org.br/site/rbe 

 

A Revista Tabuleiro de Letras é uma publicação do Programa em Pós-Graduação 

em Estudo de Linguagens, criada no ano de 2008, com o objetivo de promover e 

divulgar trabalhos de pesquisa nas áreas dos Estudos Linguísticos e Literários, 

relacionados às Linhas de Pesquisa do PPGEL. 

Disponível em: https://redib.org/Record/oai_revista4159-tabuleiro-de-letras 

 

Fórum Linguístico (ISSN 1984-8412) é uma revista publicada pelo Programa de 

Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina desde 

1998. Com periodicidade trimestral, a revista se dirige a diversos campos do 

conhecimento cujo interesse é a linguagem. 

Disponível em: https://sumarios.org/revista/f%C3%B3rum-

ling%C3%BC%C3%ADstico 

 

A Revista Texto Livre: Linguagem e Tecnologia (ISSN 1983-3652) criada pelo 

grupo de pesquisa do CNPq Texto Livre como foco nas comunidades de ensino, 

pesquisa e desenvolvimento de software livre desde 2006. 

Disponível em: http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/index 

 

Alfa. Revista de Linguística (ISSN 1981-5794) é uma publicação contínua da 

UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – publica 

trabalhos com foco nas linhas de pesquisa dos Estudos Linguísticos. 

Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa/index 

 

A Anuário de Literatura (ISSN 2175-7917) tem foco publicar trabalhos nas áreas 

de Literatura, Teoria e Crítica Literária.  

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/issue/view/3317 
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A Revista Brasileira de Literatura Comparada (ISSN 2596-304X) tem escopo 

para a Literatura Comparada a partir de uma perspectiva nacional quanto de 

quadros de referência para além do nacional que discutam os laços cosmopolitas 

de uma variedade de tradições literárias. 

Disponível em: https://revista.abralic.org.br/index.php/revista/index 

 

A Literatura e Sociedade (ISSN 2237-1184) vinculada ao Departamento de 

Teoria Literária e Literatura Comparada, da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, busca publicar ensaios, 

palestras, depoimentos, traduções, resenhas e entrevistas sobre questões 

fundamentais do fenômeno literário. 

Disponível em: https://www.revistas.usp.br/ls/index 

 

A Revista PERcursos Linguísticos é editada pelo Programa de Pós-Graduação 

em Linguística da Universidade Federal do Espírito Santo e tem como objetivo a 

publicação de textos científicos nas diversas áreas da Linguística e Linguística 

Aplicada.  

Disponível em: https://periodicos.ufes.br/percursos/issue/view/1444 

 

A Educação & Sociedade (ISSN 1678-4626) é uma publicação do Centro de 

Estudos Educação e Sociedade (CEDES). A revista aceita colaborações de artigos 

e resenhas na área de Ciência da Educação, reservando-se o direito de publicar ou 

não o material espontaneamente enviado à redação. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/i/2022.v43/ 

 

A Educar em Revista (ISSN 0104-4060) está em circulação desde 1977 e é 

mantida Universidade Federal do Paraná. A revista publica de forma contínua, 

trabalhos diretamente relacionados à área de Educação. 

Disponível em: https://revistas.ufpr.br/educar 

 

O periódico DELTA: Documentação de Estudos em Linguística Teórica e 

Aplicada (ISSN 1678-460X) é publicado pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUCSP). 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/delta/ 

 

A Psicologia: Reflexão e Crítica é uma publicação acadêmica trimestral, 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. 
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Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/PsicReflexaoCritica/issue/view/3978 

 

A Revista Direito e Práxis (2179-8966) é uma publicação acadêmica trimestral, 

vinculada à linha de pesquisa em Teoria e Filosofia do Direito do PPGDir/UERJ. 

Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/index 

 

A Revista do GELNE (ISSN 2236-0883) é uma publicação semestral vinculada 

ao Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste que reúne trabalhos das áreas de 

Letras e Linguística no Brasil – considerando as subáreas de Linguística Teórica 

e Descritiva, Linguística Aplicada e Literatura Comparada.  

Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/gelne/issue/view/1200 

 

A Verbum: Cadernos da Pós-Graduação (ISSN 2316-3267) objetiva divulgar 

pesquisas sobre a área da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUCSP). 

Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/verbum/index 

 

A Revista Triângulo (ISSN 2175-1609) busca disseminar o conhecimento 

científico nos campos dos fundamentos e das metodologias educacionais, assim 

como das políticas, dos saberes e práticas educativas, da formação de professores 

e da cultura digital em interface com a educação. A revista é publicada pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro. 

Disponível em: 

https://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/revistatriangulo/issue/view/306 

 

A Revista Internacional de Artes Visuais ART&SENSORIUM (eISSN- 2358-

0437) é uma publicação semestral da Escola de Música e Belas Artes do Paraná 

da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). 

Disponível em: https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/sensorium/index 

 

O Eixo e a Roda: Revista de Literatura Brasileira (ISSN 2358-9787) é um 

periódico trimestral, mantido pela Faculdade de Letras da Universidade Federal 

de Minas Gerais (Brasil) desde 1982. Tem como objetivo fomentar a produção 

teórica, crítica e ensaística na área de Literatura Brasileira. 

Disponível em: http: 
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/index 
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A Revista da Faculdade de Letras: Línguas e Literaturas (ISSN: 0871-1682) 

editada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto desde 1984.  

Disponível em: 

https://ler.letras.up.pt/site/geral.aspx?id=3&tit=Lista%20de%20t%C3%ADtulos

&tp=2 

 

A Educação e Pesquisa (ISSN: 1517-9702; ISSNe: 1678-4634) é uma revista da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) desde 1975. 

Contínua e somente online a partir de 2018. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/ep/grid 

 

A Revista Ciência & Cultura (ISSN: 2317-6660) é uma publicação de 

divulgação científica da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

Criada em 1949, um ano depois da fundação da SBPC, sua linha editorial visa 

contribuir para o debate dos grandes temas científicos da atualidade. 

Disponível em: https://revistacienciaecultura.org.br/?page_id=1052 

 

O periódico Linguagens & Cidadania (ISSN 2674-6921) do Departamento de 

Letras Vernáculas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), nasceu de 

um contexto de formação continuada de educadores voltados às diversas 

linguagens nos anos 90. 

Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/LeC/index 

 

A Odisseia é uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem (PPgEL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e tem por objetivo a divulgação de trabalhos relacionados à Língua(gem) 

e ao seu Ensino, abrangendo, dessa forma, áreas como Linguística, Linguística 

Aplicada, Literatura, Literatura Comparada, Ensino de Línguas e/ou Literaturas. 

 Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/odisseia/issue/view/1228 

 

A Revista Filologia e Linguística Portuguesa, publicada desde 1997, é 

promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa 

do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FFLCH. Com foco em 

trabalhos que cobrem linhas diversas, como a crítica textual, a paleografia, a 

codicologia, a diplomática, a linguística histórica, os estudos gramaticais, a 

retórica, a análise do discurso e a historiografia linguística. 

Disponível em: https://www.revistas.usp.br/flp/issue/view/12309 
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A Revista Magma (eISSN 2448-1769), criada em 1994 pelos alunos do 

Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, tem como 

objetivo divulgar pesquisas, textos e criações no campo da literatura. 

 Disponível em: https://www.revistas.usp.br/magma/index 

 

A Revista de Letras (ISSN 0101-8051) é um periódico semestral que publica 

trabalhos originais de pesquisadores (doutores), vinculados a Instituições de 

Ensino Superior, nas áreas de Letras e Linguística. Editada pela Universidade 

Federal do Ceará. 

Disponível em: http://www.periodicos.ufc.br/revletras/about 

 

A Matraga (e-ISSN 2446-6905) é uma revista do Programa de Pós-Graduação 

em Letras da UERJ desde 1986. É uma publicação com periodicidade 

quadrimestral. Acolhe artigos inéditos e resenhas nos campos dos estudos 

literários e linguísticos. 

Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/matraga/index 

 

A Eutomia: Revista de Literatura e Linguística (eISSN: 1982-6850) publica 

semestralmente a produção científica de professores e doutorandos de Programas 

de Pós-Graduação em Letras e Linguística e de pesquisadores doutores que 

integrem Grupos de Pesquisa certificados pelo CNPq. 

Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/eutomia 

 

A Educação em Revista (ISSN 1982-6621) é um periódico que está vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação (FaE) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Possui como objetivo contribuir 

para a divulgação de conhecimento científico no campo da educação. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/edur/grid 

  

A Diadorim: revista de estudos linguísticos e literários (ISSN 1980-2552) é a 

revista científica do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo objetivo é divulgar as investigações 

linguísticas e literárias. 

Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/diadorim 

 

A Revista Ao pé da Letra (ISSN:1984-7408), criada em 1998, pelo 

Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, tem como 
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objetivo estimular e valorizar a escrita acadêmica nas áreas de Letras, a fim de 

legitimar a escrita acadêmica em línguas materna e estrangeira e divulgar as 

pesquisas realizadas em diferentes instituições de ensino superior no Brasil, 

possibilitando o intercâmbio entre discentes e docentes da graduação.  

 Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/pedaletra/index 

 

A Revista de Letras (ISSN 1981-7886) é uma publicação semestral da UNESP 

que tem por objetivo estabelecer um fórum de discussão acerca da literatura, 

dando ênfase à crítica e à teoria literária em suas diversas abrangências teóricas e 

metodológicas.  

Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/letras/issue/view/873 

 

A Remate de Males (ISSN 2316-5758) é uma publicação semestral do 

Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem da 

UNICAMP e tem por finalidade a divulgação de artigos, resenhas, entrevistas e 

fontes documentais relevantes para os estudos literários. A revista aceita 

colaborações vinculadas à teoria, à crítica e à história literárias. 

Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate/about 

 

A Tempo (ISSN: 1980-542X) é uma publicação do departamento de História da 

Universidade Federal Fluminense fundada em 1996. Desde 2016, tem sido 

publicada três vezes ao ano.  

 Disponível em: https://www.historia.uff.br/tempo/num_public.php 

 

A Mulemba é uma revista semestral do Programa de Pós-Graduação em Letras 

Vernáculas da UFRJ, e pauta-se pela intenção de divulgar a produção das 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. É, desde 1993, organizada pelos 

docentes de Literaturas Africanas, bolsistas, monitores e alunos de Graduação e 

Pós-Graduação em Letras Vernáculas. 

 Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/mulemba/index 

 

A Aletheia (ISSN 1413-0394) é uma revista semestral editada pelo Curso de 

Psicologia da Universidade Luterana do Brasil, destinada à publicação de estudos 

produzidos na área da Psicologia ou ciências afins.  

Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-

0394&lng=pt&nrm=iso 
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A Revista Sinalizar (ISSN 2448-0797) é uma publicação do Curso de Letras: 

Libras e do Curso de Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG). Publica temas 

como: Linguística das línguas de sinais e da Libras, Tradução e Interpretação entre 

as línguas de sinais e entre línguas orais e línguas de sinais, Escrita de Sinais, ELiS 

(Sistema Brasileiro de Escrita de Sinais), Literatura Surda, Literatura para surdos, 

Ensino-Aprendizagem de línguas para/por surdos, Educação de Surdos e temas 

afins no campo das ciências humanas. 

Disponível em: https://revistas.ufg.br/revsinal/issue/view/2301 

 

A revista SIGNUM: Estudos da Linguagem (ISSN 2237-4876) é uma 

publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

da Universidade Estadual de Londrina. Tem por objetivo a divulgação de 

trabalhos nas áreas de descrição e análise linguísticas, estudos do texto/discurso, 

ensino/aprendizagem e formação do professor de língua portuguesa e de outras 

linguagens, ensino/aprendizagem e formação do professor de línguas estrangeiras. 

Disponível em: https://diretorio.rcaap.pt/handle/1/414 

 

A Imaginário é uma publicação do Núcleo Interdisciplinar do Imaginário e 

Memória (NIME) e do Laboratório de Estudos do Imaginário (LABI) _ 

Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da 

Personalidade (PSA) do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP-

USP). A revista Imaginário tem como intenção propiciar o diálogo entre 

disciplinas, como Antropologia, Geografia, História, Letras, Psicologia, 

Sociologia, Terapia Ocupacional, Direito, entre outras, e, ao mesmo tempo, 

incorporar a contribuição das artes para o debate interdisciplinar. 

Disponível em: https://www.revistas.usp.br/ima/issue/current 

 

A Educação Unisinos (eISSN 2177-6210) dá continuidades à Revista Estudos-

Leopolodenses - Série Educação, fundada em 1997. Visando atender ao crescente 

número de submissões, em 2006, a Revista adotou a periodicidade quadrimestral. 

Em 2018 tornou-se trimestral e, em 2020, passou a ter publicação contínua. 

Disponível em: https://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/index 

 

A Revista Cocar (ISSN: 2237-0315) foi criada em 2007, de forma impressa, 

sendo que a versão online a partir de 2013 pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade do Estado do Pará. A sua periodicidade até 2018 foi 

semestral. A partir de 2019 a publicação passou a ser quadrienal, para atender a 

demanda de artigos submetidos à Revista. E em 2020 tornou-se fluxo contínuo. 

https://revistas.ufg.br/revsinal/issue/view/2301
https://diretorio.rcaap.pt/handle/1/414
https://www.revistas.usp.br/ima/issue/current
https://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/index


Disponível em: https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/index 

A Currículo sem Fronteiras (ISSN 1645-1384) é uma revista acadêmica 

que visa à discussão de uma educação crítica e emancipatória, reforçando o 

diálogo entre os países de Língua Portuguesa. 

Disponível em https://www.curriculosemfronteiras.org/ficha.htm 

 

A Revista Thema (eISSN 2177-2894) é um periódico trimestral 

multidisciplinar focado nas áreas de Ensino e de Educação, editado pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul). 

Disponível em: https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/about 

 

A Bakhtiniana -.Revista de Estudos do Discurso é um periódico online bilíngue 

- português e inglês -, criado em 2008 pelo Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem /LAEL-PUCSP e pelo Grupo 

de Pesquisa /CNPq Linguagem, Identidade e Memória, com o objetivo de 

promover e divulgar pesquisas produzidas no campo dos estudos do discurso. 

Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/index 

 

A Revista Eletrônica de Educação (ISSN 1982-7199) é uma iniciativa do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São 

Carlos. O seu principal objetivo é publicar artigos, ensaios e dossiês sobre temas 

que contribuam para o recrudescimento do debate educacional, bem como para a 

divulgação do conhecimento produzido na área. 

Disponível em: https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/issue/view/44 

 

A Cadernos de Estudos Linguísticos (ISSN 2447-0686), fundada em 1978 pelo 

Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) tem como objetivo a divulgação de textos científicos nas diversas 

áreas da Linguística.  

Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/issue/view/1894 

A Eccos (e-ISSN: 1983-9278) é a revista científica do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho (PPGE-Uninove) que, 

ao longo de sua trajetória histórica, iniciada em 1999, destina-se a divulgar 

trabalhos das ciências da educação. 

Disponível em: https://periodicos.uninove.br/eccos 
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RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade 

(e-ISSN: 2525-7870) é um periódico quadrimestral multidisciplinar que abrange 

as áreas de Linguística, Letras, Artes, Humanidades e Ciências Sociais. É o 

principal instrumento de divulgação científica do Centro Latino-Americano de 

Estudos em Cultura - CLAEC, que busca explorar e desvendar as fronteiras 

territoriais e disciplinares na produção de conhecimentos que demonstrem a 

diversidade de costumes, ideias e modos de vida dos cidadãos dos países 

integrantes da América Latina.  

Disponível em: https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/index 

 

Revista Diálogo Educacional (ISSN 1981-416X) é uma publicação trimestral do 

Programa de Pós-Graduação de Educação da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUCPR). Tem circulação impressa e online e vem divulgando desde o 

ano 2000 pesquisas e estudos sobre a formação de professores e o pensamento 

educacional brasileiro. 

Disponível em: https://periodicos.pucpr.br/dialogoeducacional/index 

 

A Estudos em Avaliação Educacional (e-ISSN: 1984-932X) foi criado em 1990, 

como desenvolvimento da revista Educação e Seleção (1980-1989), e até 2020 era 

uma revista quadrimestral, tornando-se uma publicação contínua em 2021. 

Publica trabalhos relacionados com a questão da avaliação educacional, inclusive 

análises de dados oriundos de avaliações e estudos do campo da política 

educacional que dialoguem com a avaliação ou que possuam potencial de 

subsidiar estudos avaliativos. 

Disponível em: https://publicacoes.fcc.org.br/eae/index 

 

A Transinformação (e-ISSN 2318-0889) é uma revista especializada, editada 

pela Faculdade de Biblioteconomia, Centro de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Fundada em 1989, a 

Revista adota desde 2019 a modalidade de publicação contínua, com foco em 

artigos que contribuem para o estudo e o desenvolvimento científico da Ciência 

da Informação, da Biblioteconomia, da Arquivologia, da Museologia e de áreas 

afins, estando aberta a contribuições da comunidade científica nacional e 

internacional. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/tinf/grid 

A revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea (e-ISSN 2316-4018) 

é um periódico científico quadrimestral do Grupo de Estudos em Literatura 

Brasileira Contemporânea, da Pós-Graduação em Literatura da Universidade de 

Brasília. A revista tem o compromisso de fomentar o debate crítico sobre a 

literatura contemporânea produzida no Brasil, em suas diferentes manifestações, 

https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/index
https://periodicos.pucpr.br/dialogoeducacional/index
https://publicacoes.fcc.org.br/eae/index
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a partir dos mais diversos enfoques teóricos e metodológicos, com abertura para 

o diálogo com outras literaturas e outras expressões artísticas.  

Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/estudos/index 
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