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EDITORIAL
A Revista Ecos é um periódico que publica textos científicos da área de Letras/ Literatura e
Linguística. O periódico tornou-se um veículo de divulgação aos docentes pesquisadores no âmbito
das Literaturas e Culturas, Línguas e Linguísticas, cujas produções acadêmicas circulam pelas IES
brasileiras e estrangeiras, com textos inerentes aos estudos acadêmicos.
O periódico é uma iniciativa do Centro de Estudos e Pesquisas em Literatura, do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos Literários e do Programa de Pós-graduação em
Linguística, da Universidade do Estado de Mato Grosso. A publicação tem sido semestral, cujos textos
reunidos atribuem à revista um caráter multitemático. Neste volume, a revista reúne estudos sobre os
distintos temas de relevância acadêmica no interior de universidades e institutos de pesquisa; são
textos produzidos por investigadores integrantes de programas de pós-graduação nas áreas das
literaturas e linguísticas.
A excelência dos textos e o reconhecimento dos docentes pesquisadores resultaram na
indexação do periódico pelos Sumários de Revistas Brasileiras (sumários.org), Diadorim e Latindex,
dando suporte à circulação do conhecimento sem as barreiras geográficas, muito menos culturais.
Nessa direção, a coordenação da Revista recebe textos em fluxo contínuo de pesquisadores das IES
de todas as naturezas jurídicas, sejam do Brasil ou do exterior. A publicação eletrônica do periódico
pode ser acessada pelo link: http://periodicos.unemat.br/index.php/ecos
Esta edição apresenta o volume 25, cujas temáticas permeiam as diversas literaturas e
culturas, bem como os variados estudos sobre as línguas e as linguísticas, balizados pela
responsabilidade acadêmica inerente à pesquisa científica. Portanto, os Conselhos Editorial e o
Temático Consultivo desejam uma boa leitura e lançam o convite àqueles que desejarem encaminhar
seus artigos para publicação.

A direção.
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