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EDITORIAL 

 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos tem o 

prazer de apresentar-lhe o Suplemento do número 75 da Revista Philolo-

gus, correspondente ao terceiro quadrimestre de 2019, com 239 artigos 

em 3344 páginas correspondentes aos trabalhos apresentados na XIV 

Jornada Nacional de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa, reali-

zado em novembro de 2019 nas seguintes instituições brasileiras de ensi-

no: Faculdade de Formação de Professores da UERJ (FFP-UERJ), sob a 

coordenação local do Prof. José Mario Botelho; Universidade do Estado 

do Amazonas (UEA) ), sob a coordenação local do Prof. Marcos André 

Ferrera Estácio – em Manaus; Universidade Estadual do Mato Grosso do 

Sul (UEMS) – campus Campo Grande, sob a coordenação local de Prof. 

Daniel Abrão, Profª Ariane Wust de Freitas Francischini, Profª Dagmar 

Vieira Nogueira Silva, Prof. Nataniel dos Santos Gomes e Profª Vander-

lis Legramante Barbosa – em Campo Grande-MS; Universidade Estadual 

do Norte Fluminense (UENF), sob a coordenação local da Profª Eliana 

Crispim França Luquetti – em Campos dos Goytacazes-RJ; Universidade 

Estadual de Roraima (UERR), sob a coordenação local da Profª Maria do 

Socorro Melo Araújo e Profª Fernanda Sousa Lima – em Bela Vista-RR; 

Universidade Federal do Acre (UFAC) – campus Rio Branco, sob a co-

ordenação local da Profª Lindinalva Messias do Nascimento Chaves – em 

Rio Branco-AC; Universidade Federal Fluminense (UFF), sob a coorde-

nação local do Prof. Leonardo Ferreira Kaltner – em Niterói; Universida-

de Federal de Mato Grosso (UFMT) ), sob a coordenação local da Profª 

Carolina Akie Ochiai Seixas Lima – em Cuiabá; Universidade Federal do 

Tocantins (UFT) – campus Araguaína, sob a coordenação local do Prof. 

Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira e Profª Rosélia Sousa Silva – em 

Araguaína (TO); Universidade de Integração Latino-Americana (UNI-

LA), sob a coordenação local da Profª Francisca Paula Soares Maia – em 

Foz do Iguaçu-PR; e Universidade Veiga de Almeida (UVA), sob a co-

ordenação local da Profª Anne Caroline de Morais Santos. 

Nesta edição, estão incluídos os trabalhos completos com os seus 

respectivos resumos, sendo que os resumos dos trabalhos, cujos textos 

completos não puderam ser publicados estão disponibilizados na página. 

Este suplemento do número 75 da Revista Philologus contém a-

penas os textos completos, referentes às apresentações nos diversos polos 

da XIV JNLFLP. 
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Os números regulares da Revista Philologus têm umas 164 pági-

nas, enquanto os suplementos sempre atingem número muito superior. 

Este suplemento está com 3344 páginas, e sairá também como parte da 

eventual primeira edição do Almanaque CiFEFiL 2020. 

Os números regulares têm três versões: uma impressa, que é dis-

tribuída aos associados do CiFEFiL em dia com suas anuidades e a insti-

tuições de pesquisa e ensino de linguística e letras; uma versão virtual 

(disponibilizada em http://www.filologia.org.br/revista) e uma versão di-

gital (em CD-ROM), no Almanaque CiFEFiL). Por contenção de despe-

sas, os suplementos não têm a versão impressa, A partir de 2014, o Al-

manaque CiFEFiL passou a ser editado em DVD porque seu volume já 

ultrapassa a capacidade de armazenamento de dados de um CD-ROM. 

Esperamos que esta publicação seja útil aos seus autores e aos co-

legas que tiverem interesse nos temas aqui disponibilizados e que a pos-

samos fazer cada vez melhor. 

Por fim, o CiFEFiL agradece por qualquer crítica que nos puder 

enviar sobre este suplemento do número 75 da Revista Philologus e A-

nais da XIV JNLFLP, visto ser o seu sonho produzir um periódico cada 

vez mais qualificado e importante para a maior interação entre os profis-

sionais de linguística e letras e, muito especialmente, para os que atuam 

diretamente com a filologia em seu sentido mais restrito. 

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 2020. 

 

Editor da Revista Philologus 

 


