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HISTÓRICO DA REVISTA

A Revista Linguística Rio foi fundada em março de 2014
junto com os Seminários Discentes do Programa de Pós
Graduação em Linguística da UFRJ. Seu objetivo inicial
era a publicação dos trabalhos discutidos no seminário,
incentivando a escrita acadêmica do corpo discente do
Programa.

Em 2015…
… a Revista se abre para a comunidade científica,
passando a publicar artigos completos, além de resenhas e
squibs de trabalhos em andamento de pesquisadores e
jovens pesquisadores de outras instituições. (6/3)

Além dos trabalhos escritos, a Revista Linguística Rio visa
também realizar entrevistas sobre Linguística e estimular a
divulgação científica através do canal LingTube.
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FOCO E ESCOPO

A Revista Linguística Rio foi criada pelo corpo
discente do Programa de Pós Graduação em
Linguística da UFRJ e, hoje, é organizada por
discentes que têm interesse em Linguística e/ou no
processo editorial. Nosso objetivo é contribuir para a
divulgação científica e para a formação do linguista,
estimulando a escrita acadêmica entre o corpo
discente das graduações e pós graduações em
Linguística do país.

A revista será publicada semestralmente e recebe
trabalhos em fluxo contínuo, estando aberta a
submissão de artigos de graduandos, pós-
graduandos e doutores, além de resenhas e squibs
de 5-10 páginas de quaisquer pesquisadores ou
jovens pesquisadores em Linguística.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Após a submissão, o trabalho será avaliado por um
membro do Corpo Editorial e, em seguida, enviado para
uma avaliação anônima por dois pareceristas. Em caso
de empate, um terceiro parecerista será convocado. Os
avaliadores serão, de preferência, recém doutores ou
doutorandos em Linguística, que trabalhe ou tenha
comprovado conhecimento na linha de pesquisa. Se
necessário, os editores poderão convocar uma avaliação
de professores que trabalhem na linha de pesquisa. Após
as avaliações, os trabalhos serão retornados aos autores
para os ajustes finais antes da publicação.



TRABALHOS PUBLICADOS POR LINHA da UFRJ

Linha	1:	Gramática	na	Teoria	Gerativa 31
Linha	2:	Estudo	das	Línguas	Indígenas	Brasileiras 12
Linha	3:	Modelos	Funcionais	Baseados	No	Uso 2 +1
Linha	4:	Linguagem,	Mente	e	Cérebro 22
Linha	5:	Tecnologia	e	Inovação	em	Linguística 0
Linha	6:	Variação	e	Mudança	Linguística	 1 +1
Outras:	 4 =	17

1	+	Trabalho	de	Jamille	Vieira	que,	embora	enquadrado	na	linha	de	gramática	gerativa,	o	squib	em	si	não	foi	
considerado	assim	pelos	pareceristas	(Estudo	da	fala	conectada	na	região	metropolitana	do	Rio	de	Janeiro).
2	+	Trabalho	transversal	de	Cristiane	Oliveira	sobre	experimentação	em	línguas	indígenas.

ENTREVISTAS / ESPECIAIS

Linha	1:	Gramática	na	Teoria	Gerativa 1	(Miriam	Lemle)
Linha	3:	Modelos	Funcionais	Baseados	No	Uso 2	(Maria	Luiza	Braga;	+	)
Linha	4:	Linguagem,	Mente	e	Cérebro 2	(José	de	Morais;	Marcus	Maia)













Gramática Gerativa
Isabella	Pederneira,	Nathacia Ribeiro,	Rafaela
Melo

Linguística Funcional
Priscilla	Medeiros,	André	Cunha,	Manuela	Correa

Sociolinguística
Marcelo	Melo

Aquisição
Andressa Toni

Psicolinguística
Thiago Motta,	Nathacia Ribeiro,	Ana	Luiza
Machado

Biolinguística
Thiago Motta

AD	e	Tradução
Diogo	Neves

Línguas Indígenas
???	MARCIA
Linguística Cognitiva
???	DIOGO

COMISSÃO	EDITORIAL	/	LINHA	DE	PESQUISA








