
Periódicos disponíveis somente on-line 
 

 
LETRAS DE HOJE: 
A revista Letras de Hoje é uma publicação trimestral do Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul e tem por objetivo a divulgação de trabalhos inéditos relacionados às 
áreas de Linguística, Teoria da Literatura, Literatura e Língua Portuguesa. 
 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/index 
 
 
LETRÔNICA; 
A Letrônica é uma Revista Digital do PPGL de publicação semestral, eletrônica, do Programa de Pós-Graduação 
em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e tem por objetivo promover e divulgar 
pesquisas produzidas no campo dos estudos da Linguística e da Literatura e suas interfaces. 
 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/letronica/index 
 
 
NAVEGAÇÕES: 
A revista Navegações é uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul e do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da 
Universidade de Lisboa e tem por objetivo a divulgação de trabalhos inéditos relacionados com as diversas 
literaturas de língua portuguesa e com as culturas dos países em que elas são produzidas. 
 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/navegacoes/index 
 
 
TERRA ROXA: 
Esta revista eletrônica, cujo título é uma homenagem à revista modernista homônima, é uma publicação 
do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina, publicada continuamente 
desde 2002.  
 

http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
 
 
ESTUDOS DE LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: 
Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea é uma publicação 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, a partir dos mais diversos enfoques teóricos e metodológicos, com abertura para o 
diálogo com outras literaturas e outras expressões artísticas. 
 

http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/index 
 
 
LETRAS&LETRAS: 
A Revista Letras & Letras é editada em volumes anuais compostos por dois números, publicados em separado a 
cada semestre e disponibilizados apenas pela Internet. Ambos os números são temáticos e propostos pelas linhas 
de pesquisa dos programas de pós-graduação do ILEEL. 
 

http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/index 
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NAU LITERÁRIA: 
A Revista Nau Literária aceita artigos originais e inéditos que tratem das literaturas e das culturas de países de 
língua portuguesa, com autoria de alunos de pós-graduação, mestres, doutores ou professores do Ensino 
Superior. 
 

http://seer.ufrgs.br/index.php/NauLiteraria/index 
 
 
O EIXO E A RODA: 
O Eixo e a Roda é uma  Revista de Literatura Brasileira de periodicidade semestral, com avaliação de pares, 
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, dando a oportunidade 
para que pesquisadores do Brasil e do exterior divulguem suas pesquisas e contribuam para o debate qualificado 
nesta área de estudos. 
 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/index 
 
 
REVISTA DE ESTUDOS DA LINGUAGEM: 
Revista de Estudos da Linguagem  é uma revista trimestral, promovido pela  Faculdade de Letras  e 
do  Programa de Pós-Graduação em lingüistas  na  Universidade Federal de Minas Gerais  (Brasil) desde 1992. 
Sua missão é promover a investigação científica no domínio da Teórica Lingüística e Análise Lingüística, 
proporcionando assim um espaço para a publicação de pesquisas de acadêmicos brasileiros e estrangeiros, 
promovendo o debate e o progresso na área.  
 

http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/index 
 
 
REVISTA BRASILIERA DE LINGUISTICA APLICADA: 
A Revista Brasileira de Lingüística Aplicada, publicação sem fins lucrativos, é uma revista trimestral revisada 
por pares com a missão de incentivar a pesquisa no campo da Lingüística Aplicada.  
 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/rbla/index 
 
 
REVISTA LINGUAS & LETRAS: 
Publicação quadrimestral do Programa de Pós-Graduação em Letras da Unioeste — Campus de Cascavel. 
 
http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/index 
 
 
WEB REVISTA DISCURSIVIDADE: estudos linguísticos: 
A WEB-REVISTA DISCURSIVIDADE tem por objetivo contribuir para a difusão da cultura, da ciência, do debate e 
das reflexões. 
 
http://www.discursividade.cepad.net.br 
 
 
WEB REVISTA SOCIODIALETO:  
O objetivo primordial da WEB-REVISTA SOCIODIALETO é promover, no âmbito nacional e internacional, a 
discussão e a troca de experiências entre grupos de pesquisadores, professores e estudantes na área da 
linguagem, mais especificamente na área dos estudos dialetológicos e sociolinguísticos. 
 
http://www.sociodialeto.com.br/ 
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REVISTA TRANSDISCIPLINAR DE LETRAS, EDUCAÇÃO E CULTURA:  
A Revista INTERLETRAS, é um periódico eletrônico vinculado ao Centro Universitário da Grande Dourados-
UNIGRAN- publicação semestral.  
 
http://www.unigran.br/interletras/index.php 
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