
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Apresentação 

 

O Catálogo de Periódicos Online de Letras foi elaborado com o intuito de contribuir com a geração de conhecimento, dando suporte 

ao curso de Licenciatura em Letras oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) - Campus 

Palmas, e o apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Foram elencados periódicos de acesso aberto, considerando a confiabilidade da 

informação disponibilizada, pertencentes a instituições de ensino e pesquisa, disponíveis para pesquisa e acesso gratuito virtualmente. 

Além do Catálogo de Periódico online, temos também os títulos de periódicos pagos que estão disponíveis gratuitamente por meio do 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES). O Portal pode ser acessado na Biblioteca João 

Paulo II, no setor de Pesquisa online, ou, a partir da rede CAFe (Comunidade Acadêmica Federada), que permite o acesso remoto ao 

conteúdo assinado. Informe-se e bons estudos! 

 
Rosana Maria Santos de Oliveira Corrêa 
Bibliotecária-Documentalista - CRB2-810 

IFTO-Campus Palmas



Item Título 

01 

Revista de Letras http://seer.fclar.unesp.br/letras/issue/current
A Revista de Letras tem por objetivo estabelecer um fórum de discussão acerca da 
literatura, dando ênfase à crítica e à teoria literária em suas div
e metodológicas. Áreas do saber diretamente relacionadas à teoria e crítica literária, tais 
como a sociologia, a filosofia, a psicanálise, também podem oferecer contribuições 
relevantes para os estudos literários e serão aceitos

02 

Portal de Periódicos UFSC http://periodicos.bu.ufsc.br/periodicos
Portal de Periódicos da Universidade Federal de Santa Catarina (
oficialmente em 5 de maio de 2008. É uma iniciativa institucional, alinhada aos princípios 
do Acesso Aberto. Possui como objetivo promover o acesso, a visibilidade, a segurança e 
o suporte aos editores dos perió

03 

Revista Miscelânea http://www.assis.unesp.br/#!/pos
 
No presente volume, a
apresenta o dossiê "Literatura Contemporânea".
publicados
internacionais, bem como questões crítico
temática livre, resenha e poema. 

Periódicos Online – Letras 

Sinopse 

http://seer.fclar.unesp.br/letras/issue/current 
A Revista de Letras tem por objetivo estabelecer um fórum de discussão acerca da 
literatura, dando ênfase à crítica e à teoria literária em suas div
e metodológicas. Áreas do saber diretamente relacionadas à teoria e crítica literária, tais 
como a sociologia, a filosofia, a psicanálise, também podem oferecer contribuições 
relevantes para os estudos literários e serão aceitos para publicação. 

http://periodicos.bu.ufsc.br/periodicos-de-a-a-z/ 
Portal de Periódicos da Universidade Federal de Santa Catarina (
oficialmente em 5 de maio de 2008. É uma iniciativa institucional, alinhada aos princípios 
do Acesso Aberto. Possui como objetivo promover o acesso, a visibilidade, a segurança e 
o suporte aos editores dos periódicos científicos da Instituição.

http://www.assis.unesp.br/#!/pos-graduacao/cursos/letras/revista
 
No presente volume, a Miscelânea: revista de Pós-Graduação em Letras da UNESP/Assis 
apresenta o dossiê "Literatura Contemporânea".
publicados  contempla variados autores e obras da contemporaneidade, nacionais e 
internacionais, bem como questões crítico-teóricas. A revista conta ainda com artigos de 
temática livre, resenha e poema.  
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A Revista de Letras tem por objetivo estabelecer um fórum de discussão acerca da 
literatura, dando ênfase à crítica e à teoria literária em suas diversas abrangências teóricas 
e metodológicas. Áreas do saber diretamente relacionadas à teoria e crítica literária, tais 
como a sociologia, a filosofia, a psicanálise, também podem oferecer contribuições 

para publicação.  

Portal de Periódicos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi criado 
oficialmente em 5 de maio de 2008. É uma iniciativa institucional, alinhada aos princípios 
do Acesso Aberto. Possui como objetivo promover o acesso, a visibilidade, a segurança e 

dicos científicos da Instituição. 

graduacao/cursos/letras/revista-miscelanea/apresentacao/ 

Graduação em Letras da UNESP/Assis 
apresenta o dossiê "Literatura Contemporânea". O conjunto de artigos 

contempla variados autores e obras da contemporaneidade, nacionais e 
teóricas. A revista conta ainda com artigos de 
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04 

Revista Línguas e Instrumentos 
Lingüísticos 

 

A revista continua com seu projeto de publicar textos que reflitam sobre a linguagem, 
sobre o funcionamento lingüístico em geral, sobre as tecnologias da linguagem e sobre a 
história das ideias, dos conceitos e métodos dos estudos sobre a linguagem.  

05 

Cadernos de Pós-Graduação em 
Letras 

 

http://www.mackenzie.br/cadernos_pos_graduao.html  
O periódico Cadernos de Pós-Graduação em Letras, vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie (PPGL-UPM) e 
qualificado como B3 pelo Qualis-Capes, surgiu em 1998 com o objetivo de abrir espaço 
para a produção discente, em nível de pós-graduação stricto sensu.   

06 

Revista de Estudo e Pesquisas em 
Linguagem e Mídia 

http://www.revistas.usp.br/caligrama 
 
A revista Caligrama foi publicada entre os anos de 2005 a 2008 pela Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
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07 

Revista DLCV - Língua, 
Linguística & Literatura 

 

http://periodicos.ufpb.br/index.php/dclv
A Revista DLCV 
caráter teórico, experimental ou aplicado, na área de conhecimento em Linguística e Letras 
e suas diversas interfaces, priorizando contribuições inéditas de autores vinculados a 
programas de pós

08 

 Revista Alétria 

 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria
 
Aletria
críticas de obras literárias e científicas. 

09 

Revista de Estudos em Linguagem 
e Tecnologia 

 

http://artefactum.rafrom.com.br/index.php/artefactum/login
A pesquisa é mais do que uma ação, é uma atitude. Atitude nascida do pensar, 
movimentada pelo desejo e alimentada pela paixão que as descobertas nos provocam. 
Desvelar e revelar novas faces de um objeto, formular e reformular postulados, dizer e 
contradize
conhecimento é um bem que só se adquire com a vivência; e isto implica em nascer e 
renascer com a pesquisa. 
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http://periodicos.ufpb.br/index.php/dclv 
A Revista DLCV - Língua, Linguística & Literatura tem como objetivo divulgar estudos de 
caráter teórico, experimental ou aplicado, na área de conhecimento em Linguística e Letras 
e suas diversas interfaces, priorizando contribuições inéditas de autores vinculados a 
programas de pós-graduação e professores das áreas.  
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria 
 
Aletria publica artigos inéditos sobre estudos literários e culturais, resenhas e recensões 
críticas de obras literárias e científicas.  

http://artefactum.rafrom.com.br/index.php/artefactum/login
A pesquisa é mais do que uma ação, é uma atitude. Atitude nascida do pensar, 
movimentada pelo desejo e alimentada pela paixão que as descobertas nos provocam. 
Desvelar e revelar novas faces de um objeto, formular e reformular postulados, dizer e 
contradizer suposições: ações somente possíveis para aqueles que acreditam que o 
conhecimento é um bem que só se adquire com a vivência; e isto implica em nascer e 
renascer com a pesquisa.  

Biblioteca “João Paulo II” 

Literatura tem como objetivo divulgar estudos de 
caráter teórico, experimental ou aplicado, na área de conhecimento em Linguística e Letras 
e suas diversas interfaces, priorizando contribuições inéditas de autores vinculados a 

 

publica artigos inéditos sobre estudos literários e culturais, resenhas e recensões 

http://artefactum.rafrom.com.br/index.php/artefactum/login 
A pesquisa é mais do que uma ação, é uma atitude. Atitude nascida do pensar, 
movimentada pelo desejo e alimentada pela paixão que as descobertas nos provocam. 
Desvelar e revelar novas faces de um objeto, formular e reformular postulados, dizer e 

r suposições: ações somente possíveis para aqueles que acreditam que o 
conhecimento é um bem que só se adquire com a vivência; e isto implica em nascer e 
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10 

Revista Línguas e letras  

 

http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/letras/revista/ 
Línguas & Letras tem como proposta divulgar trabalhos acadêmicos em forma de artigos 
resultantes de pesquisas no campo aplicado ou teórico. Propõe-se a atender as 
especificidades das áreas de Letras, estudos lingüísticos e literários tendo em vista as 
questões de ensino/aprendizagem de línguas, aquisição de 1º e 2º línguas, 
bilingüismo/línguas em contato, letramento, questões de leitura e escrita, escolarização nos 
vários níveis, literatura e cultura.  

11 

Revista Guavira Letras 

 

http://seer.ufms.br/index.php/guavira 
Uma tarefa de todos os orientadores da Pós-graduação hoje é transmitir aos pesquisadores 
que estão formando o que aqui chamei uma visão científica da ciência, que requer uma 
atitude não dogmática, o que pressupõe a participação aberta no confronto de idéias, o que 
implica repensar e refazer as descrições dos fatos e as hipóteses explicativas.  

12 

Revista Fólio 

 

 http://periodicos.uesb.br/index.php/folio/login 

Revista de Letras é um periódico eletrônico semestral vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens (PPGLCEL) e ao Departamento de 
Estudos Linguísticos e Literários (DELL) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB). 
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13 

Revista Todas as Letras 

 

http://www.mackenzie.br/todasasletras.html 
A Revista Todas as Letras surgiu, em 1999, como espaço aberto para divulgação de textos 
inéditos resultantes da reflexão sobre língua e literatura, nas suas várias modalidades, quer 
provenientes da investigação científica, quer derivados da criação literária.  

14 

Nonada – Letras em revista 

 

http://seer.uniritter.edu.br/index.php/nonada/login 
Publicação semestral do Curso de Letras - Graduação e Programa de Pós-Graduação - do 
Centro Universitário Ritter dos Reis, a Revista comporta artigos científicos de 
pesquisadores doutores nas áreas de língua portuguesa, linguística, línguas estrangeiras e 
literatura.  
 

15 

Revista Ao pé da letra 

 

http://www.revistaaopedaletra.net/ 
 
A Revista Ao Pé da Letra recebe, em fluxo contínuo, trabalhos para serem publicados em 
dois volumes anuais, nos meses de julho e dezembro. Para volumes especiais, faz-se 
chamada suplementar e publicação pontual. Os textos serão avaliados pelo Conselho 
Editorial da Revista. 
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16 

Revista Novas Letras 
 

https://sites.google.com/site/revistanovasletras/ 
A Revista Novas Letras do Centro Universitário Franciscano representa uma oportunidade 
aos discentes do curso de Letras para a publicação de suas produções acadêmicas em forma 
de ensaios e resenhas. Esses gêneros são resultado de leituras e trabalhos de pesquisa 
realizados tanto na área da Literatura quanto da Linguística, sinalizando que as 
investigações e os saberes ultrapassam os limites da sala de aula. 

17 

Revista Ciências & Letras 

 

http://seer3.fapa.com.br/index.php/arquivos/index 
Ciências & Letras é uma revista semestral da Faculdade Porto-Alegrense, voltada a pós-
graduandos e pós-graduados, que publica estudos e pesquisas direta ou indiretamente 
relacionados às áreas de História, Letras e Educação. Organizada em projetos editoriais 
específicos, de caráter temático, tem como objetivo divulgar a pesquisa e a reflexão 
acadêmicas, propiciando a troca de informações e debates. 

18 

Revista Language and Culture 

 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciLangCult/index 
 
 Este periódico tem por objetivo viabilizar o registro público do conhecimento e sua 
preservação; publicar resultados de pesquisas envolvendo inovações de ideias e de 
propostas científicas; disseminar a informação e o conhecimento gerados pela comunidade 
científica e criar condições para o debate científico nas áreas de Letras e Linguística.  
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19 

Revista Ipotesi 

 

http://www.ufjf.br/revistaipotesi/ 
 
A Revista IPOTESI de Estudos Literários, QUALIS A1 – NACIONAL,  é uma 
publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários. Ela 
nasceu no âmbito do antigo PPG-Letras da UFJF. Seu objetivo é divulgar produções 
científicas de pesquisadores nacionais e estrangeiros na sua área de abrangência específica. 
São aceitos para publicação artigos, entrevistas e resenhas. O material enviado é apreciado 
por um conselho consultivo, que seleciona os textos para publicação. 

20 

Revista Palimpsesto  http://www.pgletras.uerj.br/palimpsesto/home.htm 
 
Apresentando artigos e resenhas de assuntos diversos (abordando, inclusive, a literatura e a 
prática de ensino nas escolas e nas penitenciárias),  a revista Palimpsesto espera contribuir 
mais uma vez para os estudos literários, ampliando e facilitando ainda mais o 
conhecimento das Humanidades. 

21 

Revista Estação Literária 
 

http://www.uel.br/pos/letras/EL/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
 
ESTAÇÃO LITERÁRIA é uma publicação semestral do Programa de Pós-graduação em 
Letras da Universidade Estadual de Londrina, com o objetivo de divulgar trabalhos ligados 
aos Estudos Literários e Culturais, sob a forma de artigos e, eventualmente, entrevistas e 
resenhas.  
 



Item Título 

22 

Revista Investigações 

 

http://www.revistainvestigacoes.com.br/politica
 
Seu projeto editorial encerra as duas áreas de concentração do PPGL 
Lingüística
Linguagem, tecnologia e ensino;
Linguagem, trabalho e sociedade; Aspectos estruturais e históricos na descrição de línguas; 
Literatura, sociedade e memória; Literatura e Intersemiose; Literatura e Estudos Culturais; 
e Literatura comparada.

23 

Revista Inventário 
 

http://www.inventario.ufba.br/
 
A Revista
Letras e Linguística (PPGLL/UFBA), atuais Programa de Pós
Cultura (PPGLinC) e Programa de Pós
da Universidade Federal da Bahia, em 2003, com o apoio das Coordenações dos 
Programas. 

24 

Alfa: Revista de linguistica 

 

http://seer.fclar.unesp.br/alfa/issue/archive
 
A
vinculados a instituições de ensino e pesquisa nacionais ou internacionais. A revista edita 
artigos, retrospectivas, resenhas, entrevistas e traduções vinculados a todas as linhas de 
pesquisa em
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http://www.revistainvestigacoes.com.br/politica-editorial.html
 
Seu projeto editorial encerra as duas áreas de concentração do PPGL 
Lingüística — e suas respectivas linhas de pesquisa: Análise sócio
Linguagem, tecnologia e ensino; Organização lingüística
Linguagem, trabalho e sociedade; Aspectos estruturais e históricos na descrição de línguas; 
Literatura, sociedade e memória; Literatura e Intersemiose; Literatura e Estudos Culturais; 
e Literatura comparada.  

http://www.inventario.ufba.br/ 
 
A Revista Inventário surgiu da iniciativa de estudantes do Programa de Pós
Letras e Linguística (PPGLL/UFBA), atuais Programa de Pós
Cultura (PPGLinC) e Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura (PPGLitCult), 
da Universidade Federal da Bahia, em 2003, com o apoio das Coordenações dos 
Programas.  

http://seer.fclar.unesp.br/alfa/issue/archive  
 
A Alfa: revista de linguística publica trabalhos inéditos de professores e de pesquisadores 
vinculados a instituições de ensino e pesquisa nacionais ou internacionais. A revista edita 
artigos, retrospectivas, resenhas, entrevistas e traduções vinculados a todas as linhas de 
pesquisa em linguística.  

Biblioteca “João Paulo II” 

editorial.html   

Seu projeto editorial encerra as duas áreas de concentração do PPGL — Teoria Literária e 
e suas respectivas linhas de pesquisa: Análise sócio-pragmática do discurso; 

Organização lingüística da produção oral e escrita; 
Linguagem, trabalho e sociedade; Aspectos estruturais e históricos na descrição de línguas; 
Literatura, sociedade e memória; Literatura e Intersemiose; Literatura e Estudos Culturais; 

surgiu da iniciativa de estudantes do Programa de Pós-Graduação em 
Letras e Linguística (PPGLL/UFBA), atuais Programa de Pós-Graduação em Língua e 

Graduação em Literatura e Cultura (PPGLitCult), 
da Universidade Federal da Bahia, em 2003, com o apoio das Coordenações dos 

publica trabalhos inéditos de professores e de pesquisadores 
vinculados a instituições de ensino e pesquisa nacionais ou internacionais. A revista edita 
artigos, retrospectivas, resenhas, entrevistas e traduções vinculados a todas as linhas de 
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22 

Revista Investigações 

 

http://www.revistainvestigacoes.com.br/politica
 
Seu projeto editorial encerra as duas áreas de concentração do PPGL 
Lingüística 
Linguagem, tecnologia e ensino;
Linguagem, trabalho e sociedade; Aspectos estruturais e históricos na descrição de línguas; 
Literatura, sociedade e memória; Literatura e Intersemiose; Literatura e Estudos Culturais; 
e Literatura comparada.

25 

Estudo da Lingua(gem) 

 
 

http://estudosdalinguagem.org/seer/index.php/estudosdalinguagem/login
 
Estudos da Língua(gem), ISSN 1808
online
editado sob a responsabilidade do Grupo de Pesquisa em Estudos da Língua(gem) 
(Gpel/CNPq) e do Grupo de Pesquisa em Análise de Discurso (GPADis/CNPq), ligados à 
Área de Linguística 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, desde junho de 2005.

26 

 
Revista Brasileira de Linguística 

Aplicada 

 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/rbla/index
Criada em 2001, a revista recebe artigos originais, de mestres e doutores, que tratam dos 
muitos fenômenos relacionados a problemas de linguagem da vida real relacionados à 
língua em uso em contexto
resenhas, entrevistas e dois números temáticos por ano
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http://www.revistainvestigacoes.com.br/politica-editorial.html
 
Seu projeto editorial encerra as duas áreas de concentração do PPGL 
Lingüística — e suas respectivas linhas de pesquisa: Análise sócio
Linguagem, tecnologia e ensino; Organização lingüística
Linguagem, trabalho e sociedade; Aspectos estruturais e históricos na descrição de línguas; 
Literatura, sociedade e memória; Literatura e Intersemiose; Literatura e Estudos Culturais; 
e Literatura comparada.  
http://estudosdalinguagem.org/seer/index.php/estudosdalinguagem/login
 
Estudos da Língua(gem), ISSN 1808-1355, versão impressa
online, é um periódico do Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGLin/Uesb), 
editado sob a responsabilidade do Grupo de Pesquisa em Estudos da Língua(gem) 
(Gpel/CNPq) e do Grupo de Pesquisa em Análise de Discurso (GPADis/CNPq), ligados à 
Área de Linguística do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, desde junho de 2005.

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/rbla/index
Criada em 2001, a revista recebe artigos originais, de mestres e doutores, que tratam dos 
muitos fenômenos relacionados a problemas de linguagem da vida real relacionados à 
língua em uso em contextos diversos ou à aprendizagem. O periódico também publica 
resenhas, entrevistas e dois números temáticos por ano 
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editorial.html  

Seu projeto editorial encerra as duas áreas de concentração do PPGL — Teoria Literária e 
e suas respectivas linhas de pesquisa: Análise sócio-pragmática do discurso; 

Organização lingüística da produção oral e escrita; 
Linguagem, trabalho e sociedade; Aspectos estruturais e históricos na descrição de línguas; 
Literatura, sociedade e memória; Literatura e Intersemiose; Literatura e Estudos Culturais; 

http://estudosdalinguagem.org/seer/index.php/estudosdalinguagem/login  

versão impressa, e ISSN 1982-0534, versão 
Graduação em Linguística (PPGLin/Uesb), 

editado sob a responsabilidade do Grupo de Pesquisa em Estudos da Língua(gem) 
(Gpel/CNPq) e do Grupo de Pesquisa em Análise de Discurso (GPADis/CNPq), ligados à 

do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, desde junho de 2005. 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/rbla/index 
Criada em 2001, a revista recebe artigos originais, de mestres e doutores, que tratam dos 
muitos fenômenos relacionados a problemas de linguagem da vida real relacionados à 

s diversos ou à aprendizagem. O periódico também publica 
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27 

Revista Caligrama 
 

Revista de Estudos Românicos é um periódico semestral, com avaliação de pares, mantido 
pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais(Brasil) desde 1981. 
Tem como missão fomentar a produção científica na área de Línguas e Literaturas 
Românicas, permitindo a pesquisadores do Brasil e do exterior divulgarem suas pesquisas e 
contribuírem para o debate e o progresso científico na área.  

28 

Revista Texto Livre 
 http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/index 

Periódico semestral interdisciplinar entre Estudos da Linguagem e Sistemas de 
Informação, com foco na produção textual e na produção de documentação para software 
livre. Temas correlatos: intertextualidade, usabilidade, uso de computador em sala de aula, 
cultura livre, inclusão digital, letramento digital, divulgação em software livre e outros 
temas da relação linguagem e tecnologia. ISSN 1983-3652 

29 

Revista Diálogo das Letras 
 http://periodicos.uern.br/index.php/dialogodasletras/index 

Diálogo das Letras (ISSN 2316-1795) é uma publicação semestral, exclusivamente online, 
do Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto (GPET), do Departamento de 
Letras, do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte, e vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras 
dessa mesma instituição. O objetivo da revista é publicar textos originais e inéditos 
resultantes de pesquisa e de trabalhos acadêmicos, teóricos ou empíricos, qualitativos e/ou 
quantitativos, relacionados à temática do texto/discurso e seu ensino. 
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30 

Revista entre palavras 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.entrepalavras.ufc.br/revista/index.php/Revista/about/editorialPolicies#focusA
ndScope  
A Revista Entrepalavras, vinculada ao Departamento de Letras Vernáculas da 
Universidade Federal do Ceará, é um periódico acadêmico-científico dedicado a divulgar 
trabalhos originais e inéditos de interesse da Linguística, de caráter teórico ou aplicado, 
produzidos por graduandos, graduados e pós-graduados de universidades nacionais ou 
estrangeiras. 
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Revista da ANPOLL 
 http://www.anpoll.org.br/revista/index.php/revista 

 
Revista da ANPOLL é uma publicação da Associação Nacional de Pós–Graduação e 
Pesquisa em Letras e Lingüística, entidade civil de caráter cultural que congrega 
professores, pesquisadores e estudiosos das áreas de Letras e Lingüística. Está consignada 
no QUALIS como Nacional A. 
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Revista Bakhtiniana 

 

http://revistas.pucsp.br/bakhtiniana  
Bakhtiniana - Revista de Estudos do Discurso, em formato eletrônico, bilíngue (português 
e inglês), foi criada em 2008 pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística 
Aplicada e Estudos da Linguagem /LAEL-PUCSP e pelo Grupo de Pesquisa /CNPq 
Linguagem, Identidade e Memória, com a missão de promover e divulgar pesquisas 
produzidas no campo dos estudos do discurso. Semestralmente, reúne artigos, resenhas, 
traduções, debates e notícias de eventos científicos produzidos por pesquisadores doutores 
e/ou professores doutores vinculados a instituições de ensino superior e pesquisa nacionais 
ou internacionais.  


