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POLÍTICA EDITORIAL
Linguagem & Ensino é uma publicação semestral do Programa de
Pós-Graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas. Tem
por objetivo a divulgação de trabalhos inéditos, na área da linguagem e de seu ensino, incluindo aprendizagem e aquisição de línguas, tanto materna como estrangeira; desenvolvimento e avaliação da produção textual; aspectos sociais e psicolingüísticos da
compreensão textual; formação de professores de língua materna
e estrangeira; discurso pedagógico, midiático e institucional em
geral; e aspectos da interação verbal e não-verbal.
Os trabalhos enviados para publicação são avaliados anonimamente
por dois pareceristas do Conselho Editorial e/ou consultores ad
hoc. Apenas os trabalhos aprovados pelos dois pareceristas serão
encaminhados para publicação, desde que as modificações
sugeridas, se houver, forem atendidas pelo autor. Ocasionalmente, a critério da Comissão Executiva, alguns especialistas poderão
ser convidados para contribuir com artigos de sua área.
Os trabalhos aceitos são publicados integralmente em Linguagem
& Ensino, no site do periódico e no CDROM TELA (Textos em
Lingüística Aplicada). A título de direitos autorais, os autores receberão dois exemplares do número da Revista em que for publicado o trabalho.

EDITORIAL POLICY
Linguagem & Ensino is published twice a year by the Graduate Program in Applied Linguistics of the Catholic University of Pelotas,
Brazil. Its aim is to disseminate unpublished materials, in the area
of language and language teaching, including learning and acquisition of L1 and L2; development and evaluation of writing; social
and psycholinguistic aspects of reading comprehension; teacher
education for L1 and L2; classroom, media and institutional discourse in general; and verbal and non-verbal interaction.
The papers submitted for publication are blind-reviewed by two
specialists in the area, either from the editorial board or ad hocally
invited. Only papers approved by the two referees are published,
provided that their suggested revisions, if any, are complied with
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by the author. Occasionally, some specialists may be invited to contribute with articles in their area of expertise.
Accepted papers will be published unabridgedly in Linguagem &
Ensino, on the journal’s site on the Internet and on the TELA (Texts
in Applied Linguistics) CD-ROM. The authors will receive as copyright fees two copies of the journal where the article is published.
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Atenção: antes de enviar seu manuscrito, consulte nosso website
para atualizações: http://rle.ucpel.tche.br/. A Revista Linguagem
& Ensino funciona em fluxo contínuo, ou seja, não há datas
estipuladas para o envio de trabalhos.
Os trabalhos submetidos à Revista devem ser inéditos e estar de
acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas). As referências bibliográficas, listadas no fim do trabalho,
devem seguir os modelos abaixo (note o uso de maiúsculas e
minúsculas, itálico, especificação de volume, número e localização
da data):
CARDOSO, Rita de Cássia T. Jogos jogados em sala de
aula: os registros de campo e sua interpretação.
Linguagem & Ensino, v. 2, n. 1, p. 37-57, 1999.
ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. (Org.) O professor
de língua estrangeira em formação. Campinas, SP: Pontes,
1999.
BISOL, Ana Lídia Weber. Representações de gênero na
publicidade turística. In: FUNCK, Susana; WIDHOLZER,
Nara. (Org.) Gênero em discursos da mídia. Florianópolis:
Mulheres; Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2005. p. 71-92.
SCHMIDT, Rita Terezinha. Da ginologia à genologia:
sobre a função teórica e a prática feminista. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPOLL, 5., 1990, Recife. Anais...
Recife: ANPOLL, 1991. p. 4-13.
KRUSE, Maria Helena. Os poderes dos corpos frios: das coisas que se ensinam às enfermeiras. 2003. 157 f. Tese
(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2003.
No corpo do texto, as referências devem ser feitas pelo sobrenome
do autor em minúsculas, seguida do ano de publicação, conforme
o modelo abaixo (note aqui o uso de “p.” em vez de “:”):
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O papel desempenhado pelo professor nas instituições
definidas como de ensino tradicional caracteriza-se por uma
“visão empobrecida do ministrador de aulas” (Demo, 1996,
p. 47).
Não use negrito, ou sublinhado para destacar segmentos do texto;
use apenas itálico.
Procure seguir as seguintes normas com respeito ao espaçamento:
Não use espaço entre parênteses. Digite (assim), não ( assim).
Cuide para usar apenas um espaço entre uma palavra e outra.
Não faça referências a páginas internas do próprio trabalho e evite
o uso de palavras como “abaixo”, “acima” ou “seguinte” para se
referir a tabelas, quadros ou figuras (numere as tabelas e use os
números para fazer as referências).
.
Os trabalhos podem ser apresentados em português, espanhol,
inglês ou francês. Os trechos citados devem ser traduzidos para a
língua em que estiver escrito o trabalho.
As primeiras partes do trabalho devem conter título, autor,
instituição de origem, um resumo em inglês e português (de 100 a
150 palavras cada) e uma lista de no mínimo três palavras-chave
em inglês e português, independentemente da língua usada no
trabalho. O resumo deve apresentar, de modo conciso, o conteúdo
de todo o trabalho, incluindo os resultados e/ou conclusões.
A extensão do texto deve ficar entre 5.000 e 8.000 palavras. Apenas
excepcionalmente, a critério da Comissão Editorial, textos maiores
ou menores poderão ser aceitos.
O que desqualifica um trabalho
O julgamento de trabalhos para publicação é feito em duas
instâncias. Num primeiro momento o trabalho é lido pela Comissão
Editorial, que faz uma avaliação preliminar de seu conteúdo para
decidir se ele se enquadra na política editorial da Revista e atende
às normas de publicação. Se o trabalho atender a esses requisitos
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básicos, ele é então enviado para dois membros do Conselho
Editorial ou pareceristas ad hoc. O trabalho só será publicado se os
dois pareceristas forem favoráveis a sua publicação, às vezes com
algumas recomendações.
Desqualifica um trabalho em primeira instância:
• Desconsideração das normas da ABNT, principalmente no que
se refere a citações, referências bibliográficas, identificação de
tabelas e figuras ao longo do texto, que devem ser numeradas e
.
tituladas.
• Redação inadequada, com evidente falta de domínio da
linguagem acadêmica, incluindo problemas de coesão, erros
lingüísticos e falhas de digitação.
.
• Textos de simples revisão da literatura sem um posicionamento
crítico.
.
• Uso de figuras ou tabelas com texto ilegível quando formatados
no tamanho padrão da página da revista.
• Textos com formatação inadequada, que dificulta a editoração
posterior.
Desqualifica um trabalho em segunda instância a nãorecomendação do texto por um dos pareceristas, mesmo que o outro
o aprove sem restrições.
Como enviar o trabalho
Estamos adotando um sistema de submissão on line. Basta acessar
a página da Revista (http://rle.ucpel.tche.br/) e seguir as
instruções. Se preferir, envie diretamente para o e-mail:
rle@ucpel.tche.br
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SUBMISSION GUIDELINES
Attention: Before sending in your manuscript, please check our
homepage for possible changes: http://rle.ucpel.tche.br/
Only previously unpublished articles can be accepted. Please follow
the Brazilian ABNT rules, paying special attention to the following:
References, listed at the end of the paper, should follow the model
below (notice the use of upper and lower case, italics, volume and
number details, and the use of date at the end of the reference):
CARDOSO, Rita de Cássia T. Jogos jogados em sala de
aula: os registros de campo e sua interpretação.
Linguagem & Ensino, v. 2, n. 1, p. 37-57, 1999.
ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. (Org.) O professor
de língua estrangeira em formação. Campinas, SP: Pontes,
1999.
BISOL, Ana Lídia Weber. Representações de gênero na
publicidade turística. In: FUNCK, Susana; WIDHOLZER,
Nara. (Org.) Gênero em discursos da mídia. Florianópolis:
Mulheres; Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2005. p. 71-92.
SCHMIDT, Rita Terezinha. Da ginologia à genologia:
sobre a função teórica e a prática feminista. In:
ENCONTRO NACIONAL DA ANPOLL, 5., 1990, Recife.
Anais... Recife: ANPOLL, 1991. p. 4-13.
KRUSE, Maria Helena. Os poderes dos corpos frios: das
coisas que se ensinam às enfermeiras. 2003. 157 f. Tese
(Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2003.
Textual (parenthetical) references should include the author’s last
name in lower case, followed by year of publication, and page
number, according to model below (please notice the use of “p”
instead of “:”):
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O papel desempenhado pelo professor nas instituições
definidas como de ensino tradicional caracteriza-se por uma
“visão empobrecida do ministrador de aulas” (Demo, 1996,
p. 47).
Do not use bold, or underline to highlight text; use italics.
Please notice the following on the use of spaces:
• Do not use space within brackets: ( not like this ), (like this).
• Do not use more than one space between words.
Do not refer to tables, figures and graphs using words such as
“above,” “below,” or “following.” Refer to them by using their
respective numbers.
We accept papers in Portuguese, Spanish, English or French.
Quotations should be translated into the language in which the
paper is written.
The paper should begin with the title, followed by the author(s),
institutional affiliation, an abstract in English and in Portuguese
(from 100 to 150 words), and a list of at least 3 keywords, also in
English and in Portuguese, regardless of the language used in the
paper. (The editor can provide for a Portuguese translation if
necessary.) The abstract should present, concisely, the content of
the paper, including results and/or conclusion.
Text length should be between 5,000 and 8,000 words. Only exceptionally, longer or shorter texts might be accepted.
What disqualifies a manuscript
A manuscript received for publication is analyzed in two instances.
Firstly, it is read by the local editorial committee, who makes a
preliminary evaluation of its content to decide whether it is in accordance with the editorial policy of the journal and follows its
submission guidelines.
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If these basic prerequisites are complied with, the manuscript is
sent to two members of the editorial board and/or ad hoc consultants for a blind review. The paper will be accepted only if the two
reviewers recommend it for publication, usually with some minor
.
suggestions
for
improvement.
A manuscript is disqualified in the first instance if it
• ignores ABNT style rules, mainly regarding quotations, references, tables and figures identification along the text, which must
be numbered and titled;
• shows poor command of academic writing, including cohesion
problems,
language
mistakes
and
typos;
• is just a literature review without a critical judgment of the topic;
• uses tables or figures with text that becomes illegible when reduced to the journal page size;
• presents text in an inadequate formatting.
A manuscript is disqualified in the second instance if it is rejected
by one of the two reviewers, even if the other recommends it.
Procedures for submitting a paper
Papers are submitted on line. Please check homepage
(http://rle.ucpel.tche.br/) for instructions. Or send direct by email to rle@ucpel.tche.br
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Como assinar ou adquirir Linguagem & Ensino
Opção 1:
Enviar cheque nominal cruzado em nome de “SPAC-UCPEL (cc.
763)”, juntamente com o formulário preenchido para:
Revista Linguagem & Ensino
Programa de Pós-Graduação em Letras/Lingüística Aplicada
Universidade Católica de Pelotas
Rua Félix da Cunha, 412
96010-000 Pelotas, RS
Fone: (53) 3284-8242
Fax: (53) 3225-3105
E-mail: rle@ucpel.tche.br
Website: http://rle@ucpel.tche.br/
Opção 2:
Fazer depósito bancário para “SPAC-UCPEL (cc. 763)”, conta
nº 3664-1, Agência 3418/5, Banco do Brasil (CNPJ SPAC-UCPEL:
92.238.914/0001-03). Enviar recibo de depósito, juntamente com
o formulário preenchido, para o endereço acima:
Preços:
Número avulso: R$ 15,00
Assinatura anual: R$ 30,00
Assinatura bi-anual: R$ 50,00
Formulário:
Nome:
Endereço:

E-mail:
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