
Chamada para os números 20 e 21 da Nova Revista de Línguas Estrangeiras 

A Nova Revista de Línguas Estrangeiras do Instituto de Línguas Estrangeiras, Faculdade de Filosofia e 

Letras, Universidade Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, convida você a enviar contribuições na forma 

de artigos ou resenhas para os números 20 e 21. Receberemos propostas para a publicação até 31 de outubro 

de 2018 (primeiro prazo) ou até 30 de novembro (segundo prazo). 

Atualmente publica artigos originais em espanhol, francês, inglês e português, nas áreas de Literatura e 

Cultura, Linguística e Ensino-aprendizagem e Didática de línguas estrangeiras. Constitui um ambiente 

propício à difusão de conhecimentos culturais, literários, pedagógicos e didáticos relacionados ao ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras em geral e a aspectos particulares das diferentes línguas mencionadas. 

A revista é destinada a leitores especializados nas diferentes áreas de interesse indicadas e procura ser um elo 

entre estudos sobre diferentes idiomas (e culturas associadas), todos eles ensinados e aprendidos como 

segunda língua ou estrangeira. 

Os artigos são avaliados por especialistas das diferentes disciplinas com arbitragem duplo-cego (Double 

Blind). A revista integra o catálogo Latindex. A Folha de estilo e o Modelo para a apresentação de artigos ou 

revisões podem ser baixados nesta página. Ambas foram preparadas pelo Prof. Dr. Víctor Castel, diretor do 

Instituto entre 2012 e 2016, para diversas publicações feitas por ele como o principal editor. Não hesitem em 

nos contatar se precisarem de ajuda com o uso do Modelo ou se tiverem dúvidas sobre a Folha de Estilo ou o 

tipo de artigos que são privilegiados. 

Os artigos podem ser enviados a ilyce@ffyl.uncu.edu.ar  

Esperamos poder contar com contribuições de professores e pesquisadores de universidades do nosso país e 

do exterior, e é por isso que agradecemos a eles por nos ajudar a divulgar o convite entre colegas de 

instituições nacionais e internacionais. 
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