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Item Título Sinopse 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid
=1517-106X&lng=en&nrm=iso 

 
Publicar artigos originais de valor científico na área 
de Letras. 
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https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao 
 
Foi criada em 1996 por professores da Universidade 
Federal de Santa Catarina. É uma publicação de 
periodicidade quadrimestral da Pós-Graduação em 
Estudos da Tradução e publica artigos, entrevistas e 
resenhas relativos à tradução (análise, teoria, 
história) 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng
=pt&pid=0102-4450&nrm=iso 
 
A revista publica estudos de caráter teórico ou 
aplicado, oriundos de qualquer área referente ao 
fenômeno linguístico, desde que se trate de 
contribuições inéditas cujos autores tenham título de 
doutor. 
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http://www.seer.ufrgs.br/index.php/NauLiteraria/inde
x 
 
A Revista Nau Literária é um periódico eletrônico 
semestral, vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Letras da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 
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http://lfilipe.tripod.com/nota.htm 
 
A Revista Brasil de Literatura, com esta nova seção, 
pretende colaborar ativamente para o exercício da 
cidadania, colocando ao alcance de seus leitores 
documentos legais ou outros que possam, de 
alguma forma, trazer informações ligadas à área da 
cultura, da literatura e da própria cidadania. 
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http://www.filologia.org.br/revista/ 
 
A Revista Philologus é um periódico quadrimestral 
do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e 
Linguísticos (CiFEFiL) que se destina a veicular a 
transmissão e a produção de conhecimentos e 
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 reflexões científicas, desta entidade, nas áreas de 
filologia e de linguística por ela abrangidas. 
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http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/antares/abo
ut/editorialPolicies#focusAndScope 
 
Criada pelo Programa de Pós-Graduação em Letras 
e Cultura da Universidade de Caxias do Sul (UCS), 
a revista eletrônica ANTARES: Letras e 
Humanidades tem como propósito contribuir para o 
desenvolvimento dos estudos sobre Literatura e 
Linguística, bem como proporcionar, através da 
divulgação de trabalhos inéditos de análise da 
cultura a partir de diferentes disciplinas, o debate 
acerca da regionalidade, dos territórios e das 
fronteiras, tendo como eixo a problemática 
identidade/universalidade. 
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http://www.biblio.com.br/ 
 
A biblio só disponibiliza obras completas, em 
português e cujo autor tenha falecido há mais de 70 
anos, conforme determina a Lei de Domínio Público. 
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