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Chamada em aberto: Dossiê de Linguística Aplicada 

 Revista Caletroscópio – POSLETRAS/UFOP 

Volume 6, Número 2, 2018 – QUALIS B2 
 

Os Professores Adail Sebastião Rodrigues-Júnior (POSLETRAS/UFOP), Clézio 

Roberto Gonçalves (POSLETRAS/UFOP), Kassandra da Silva Muniz 

(POSLETRAS/UFOP), Maria Teresa Nastri de Carvalho (IP/PUCSP) convidam a 

comunidade acadêmica para a submissão de artigos: 

A Linguística Aplicada (LA) tem sido um lócus de diálogos entre campos do saber 

situados em regiões de fronteira. Entendida como área disciplinar no entrecruzamento 

de discussões de âmbito linguístico, sociológico, cultural, antropológico, político, 

educacional, tradutório, entre outros, a LA agrega estudos e pesquisas que se interessem 

em descrever, aprofundar e questionar experiências de mundo; sobretudo, a LA pauta-se 

pela desconstrução de pilares ditos estáticos, de modo a explicitar a fluidez e 

indeterminação desses pilares no tempo e no espaço de suas manifestações. 

A partir dessa ideia de LA é que a Revista Caletroscópio (Qualis B2) convida a 

comunidade acadêmica a submeter artigos nas áreas da Sociolinguística Laboviana, 

Interacional e/ou Educacional, do Ensino e Aprendizagem de Línguas e/ou suas 

Literaturas, da Alfabetização e Letramento, das Políticas Linguísticas, das Linguagens e 

Identidades, dos Estudos Descritivos da Tradução, do Bilinguismo, do Ensino de 

Português para Estrangeiros e da Língua de Sinais (LIBRAS). O número temático 

receberá artigos que (re)discutam pilares do conhecimento que têm orientado as 

pesquisas em LA até o momento, a fim de ratificá-los ou questioná-los, situando-os no 

dinamismo das mudanças e suas ressignificações. 

Prazos para submissão dos artigos: até 31 de agosto de 2018 

Previsão de Publicação do Dossiê: dezembro de 2018 

Site da revista: http://www.caletroscopio.ufop.br 

 

 

CALL FOR PAPERS: PAPERS IN APPLIED LINGUISTICS 

Prof Adail Sebastião Rodrigues-Júnior (POSLETRAS/UFOP), Prof. Clézio Roberto 

Gonçalves, Profª. Drª. Kassandra da Silva Muniz and Profª. Maria Teresa Nastri de 

Carvalho (IP/PUCSP) invite the academic community to submit manuscripts to this 

special issue of Caletroscópio journal: 

Applied Linguistics (AL) has been a locus of dialogues among fields of knowledge 

located at blurred regions. Seen as a cross-discipline in the hybridization of linguistic, 

sociological, cultural, anthropological, political, educational, and translational 

discussions, among others, AL gathers together a collection of studies that aims at 
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describing fully and questioning further our world experiences. Above all, AL is 

guided by the deconstruction of supposed static knowledge pillars, in order to explain 

the fluidity and indeterminacy of these pillars and their social manifestations in time. 

Stemming from this broad idea of AL is that the Journal Caletroscopio invites the 

academic community to submit articles in the areas of Labovian, Interactional and/or 

Educational Sociolinguistics, Teaching and Learning Languages and/or their 

Literatures, Literacy and Literature, Linguistic Policies, Languages and Identities, 

Descriptive Translation Studies (DTS), Bilingualism, Teaching Portuguese as a 

Foreign Language, and Sign Language. This issue will receive articles that (re)discuss 

the knowledge pillars that have guided AL studies so far in order to ratify or question 

them, situating them in the dynamism of changes and their re-significances. 

Translated by: Allissa Perdigão Braga, Debora Luiza Parreira Silva, Maria Luiza 

Lourenço de Sousa, Raquel Souza Schwenck, Thais Magalhães de Oliveira. 

Revised by: Adail Sebastião Rodrigues-Júnior. 

Deadline to submit manuscripts: August 31st, 2018. 

The issue is expected to be published on December, 2018. 

To access the journal, please visit: http://www.caletroscopio.ufop.br 

 

 

 


