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APRESENTAÇÃO 

 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguís-
ticos tem o prazer de apresentar-lhe este número 03 do volume 
XIII dos Cadernos do CNLF, com os textos dos minicursos 
que serão oferecidos no XIII Congresso Nacional de Linguís-
tica e Filologia neste ano de 2009, apesar de alguns deles não 
terem sido entregues por seus autores em tempo hábil para se-
rem incluídos neste volume. 

Pela primeira vez, estamos editando, simultaneamente, 
este Livro dos Minicursos em três suportes, para conforto e se-
gurança dos congressistas: em suporte virtual, na página 
http://www.filologia.org.br/xiiicnlf/minicursos.htm; em supor-
te digital, no Almanaque CiFEFiL 2009 (cd-rom) e em suporte 
impresso, neste número dos Cadernos do CNLF. 

Todo congressista inscrito com apresentação de traba-
lhos optará por uma das versões do Livro de Resumos (impres-
sa ou digital), sendo que os docentes dos minicursos terão o 
privilégio de receber também o número dos Cadernos do CN-
LF em que estará publicado o seu trabalho. 
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Somente a programação, os resumos e os textos dos mi-
nicursos serão publicados em suporte impresso. Todos os de-
mais textos serão publicados no Almanaque CiFEFiL 2009 e 
na página do evento em http://www.filologia.org.br/xiiicnlf. 

Alguns textos dos minicursos não foram disponibiliza-
dos por seus autores para publicação, mas serão distribuídos 
nas miniaulas, de modo que todos possam ter em mãos o mate-
rial didático necessário para ter o maior proveito possível. 

No conjunto, teremos apenas dois cursos com alguma 
similaridade, de modo que a diversidade facilitará a escolha 
dos congressistas, apesar da dificuldade de não poder escolher 
mais de um. 

Espero que tenha o maior proveito e que o minicurso de 
sua escolha seja de grande utilidade para sua vida acadêmica. 

 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2009. 

José Pereira da Silva 


