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A Revista DELTA convida autores a submeter artigos ao 
número especial sobre ESCRITA ACADÊMICA EM 
LÍNGUA MATERNA OU LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR que irão compor o volume 37 a 
ser publicado no segundo semestre de 2021. São bem-
vindos artigos de diferentes perspectivas teóricas e 
metodológicas que discutam, dentre outras possibilidades: 

 
- o papel da escrita acadêmica em sociedades do conhecimento; 
- o contexto, a dinâmica textual e/ou a materialidade linguística da escrita 
acadêmica;  
- práticas, identidades e crenças da escrita acadêmica em diferentes 
contextos;  
- iniciativas e programas de ensino da escrita acadêmica; 
- a relação entre leitura, escrita e oralidade nas práticas acadêmicas; 
- escrita acadêmica e plágio; 
- políticas educacionais nos âmbitos nacional e institucional, e escrita 
acadêmica.  

 

Fundada em 1985, a revista DELTA é uma publicação científica da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Brasil. Faz parte da Scielo 
desde a criação do Portal em 2001. É publicada no modelo de Acesso 
Aberto. 

Colaboradores de todos os países estão convidados a submeter seus 
trabalhos que serão avaliados anonimamente por dois membros do Conselho 
Editorial da revista. 

Indexadores: Scopus, Scielo, LLBA (Linguistics and Language Behavior 
Abstracts), Linguistics and Language Behavior Abstracts database, MLA 
(Modern Language Association) Directory of Periodicals and International 
Bibliography, Sociological Abstracts, ULRICH's International Periodicals 
Directory, ERIC and CCL (Current Contents Linguistik). 

Organizadores: Célia Maria Macedo de Macedo (UFPA, Brasil), Orlando 
Vian Jr. (UNIFESP, Brasil), Marília Mendes Ferreira (USP, Brasil) e Federico 
Navarro (Universidad O’Higgins, Chile) 

 
- Os autores deverão ser doutores ou doutorandos em coautoria com um 
doutor. 
- Podem ser submetidos trabalhos de 5000 a 8000 palavras, em português, 
inglês, espanhol ou francês. 
- Os manuscritos devem incluir uma metodologia explícita, sistemática e 
rigorosa, com o intuito de apoiar argumentos de base empírica que 
contribuam para o avanço do conhecimento sobre escrita acadêmica. 
- Os artigos deverão ser enviados pelo sistema 
(https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/about/submissions#onlineSubmissio
ns) respeitando as normas de submissão da revista.  
- Prazo limite para submissão: 15 de março de 2021. 
- Previsão de publicação: segundo semestre de 2021. 
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