Editorial – nº 61 | Estudos Linguísticos 2020
Este volume 61 dos Cadernos do Instituto de Letras, Revista do Programa
de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é
dedicado a Estudos Linguísticos. Diferentes temas são examinados em
perspectivas de análise tanto diacrônica como sincrônica, nas áreas de tradução,
terminologia e lexicologia, análise do discurso, estudos enunciativos, linguística
textual, linguística aplicada, ensino de língua alemã, linguagem e filosofia. A
publicação de mais um número da revista é, para nós, motivo de grande
satisfação, ainda mais considerando o cenário de turbulências que a ciência
brasileira tem enfrentado nos últimos anos. Se o cenário já não fosse complicado,
as dificuldades impostas pela pandemia em escala global, que paralisou escolas e
universidades no mundo todo também dificultaram a agilidade de alguns
processos editoriais. A boa notícia é que ainda no final de 2019 conseguimos
atualizar o Layout da Revista bem como alguns processos editoriais tais como a
inclusão de Template para autores bem como tornar mais objetivo o formulário
de Avaliação destinado aos pareceristas. Em função dessas duas grandes tarefas,
deixamos nossos sinceros agradecimentos às doutorandas Sara Luiza Hoff e
Patrícia Hoff.
Além disso, precisamos expressar o contentamento que temos de ser uma
publicação atemática, garantindo a estudantes e professores brasileiros e
estrangeiros um meio de publicar estudos de diferentes temas, com todos os
artigos submetidos a rigoroso exame de avaliação por pares. Revistas atemáticas
tem se tornado cada vez mais raras, em especial na área de Letras. Por isso, nossa
luta e resistência por manter esse espaço é tão importante.
O ano de 2020 representa novidades na Equipe Editorial Executiva, com a
inclusão da doutoranda Valéria de Cássia Schwuchow ao quadro de editores,
permitindo uma divisão mais equitativa das tarefas executivas da publicação.
Desse modo, assinam este Editorial a Editora-chefe dos Cadernos do Instituto de
Letras, a Profa. Dra. Valéria Neto de Oliveira Monaretto, e as colegas Editoras
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Profa. Dra. Silvana Silva e Profa. Valéria Schwuchow, responsáveis pela
coordenação da equipe e pela organização geral das avaliações.
Ademais, agradecemos à bolsista Candice Fraga, pelo apoio na realização de
suas diversas tarefas.
É preciso ressaltar que a Equipe Editorial de nossa revista é majoritariamente
formada por alunos do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS,
respeitando-se as origens desse periódico e as diferentes linhas de pesquisa do
Programa de Pós-Graduação em Letras. São eles que desempenham as funções
de Editores de Seção e Editores de Texto, garantindo a confiabilidade da avaliação
e a qualidade dos artigos publicados. Aos Editores de Seção Alessandra Solé,
Cláudia Pavan, Ezequiel Nunes Pires, Jussara Habel, Renata Martins da Silva,
Valéria Schwuchow, Valéria Monaretto, Vicente Cardoso Jr., fica registrado o
nosso agradecimento pela presteza e responsabilidade do trabalho desenvolvido.
Agradecemos ainda aos Editores de Texto, Aline Vargas Stawinski, Cláudia Pavan,
Gabrielle Rodrigues Sirianni, Gian Franco Moretto, Júlia Campos Lucena,
Leonardo Von Pfeil Rommel, Mariana Klafke, Marilane Rosa, Paloma Petry,
Raquel Ribas Meneguzzi, Monique Cunha de Araújo, Valeria Monaretto, cujo
trabalho é indispensável para qualidade de revisão da Revista. Agradecemos
também e de maneira muito especial ao Editor de Seção Lucas Cyrino, pela
colaboração na coordenação do processo de revisão textual. Finalmente,
registramos agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação e ao Instituto de
Letras da UFRGS pelo apoio sempre concedido à revista, bem como aos
professores de diversas instituições que tão gentilmente dedicam seu tempo para
a avaliação dos artigos desta publicação.
Ao leitor, fica nosso desejo de que faça proveito deste número dos Cadernos
do Instituto de Letras.
Silvana Silva – Editora e membro da Comissão Executiva
Valéria Schwuchow - Editora e membro da Comissão Executiva
Valéria Neto de Oliveira Monaretto – Editora-Chefe
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