Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
EDITORIAL

O CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTItem o prazer de apresentar-lhe o suplemento do número 64 da Revista Philologus, correspondente ao primeiro quadrimestre de 2016, com 72
artigos correspondentes aos trabalhos apresentados no VIII SIMPÓSIO
NACIONAL DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS, realizado nos dias
4, 5 e 6 de abril de 2016 no campus de Duque de Caxias – RJ da Universidade do Grande Rio.
COS

Nesta edição, a programação do VIII SINEFIL é disponibilizada
em primeiro lugar, seguida dos resumos dos trabalhos dos quais não recebemos os textos completos e, por fim, dos textos completos, nos quais
são incluídos os respectivos resumos. A programação está, naturalmente,
na ordem cronológica, mas os resumos e os textos completos estão organizados na ordem alfabética dos títulos, sendo que os resumos dos autores que já enviaram os textos completos foram transferidos para o início
dos respectivos textos, evitando-se a sua duplicação.
Além disso, é possível acessar os resumos através da própria programação, em que os nomes dos autores estão com os links para seus
currículos e os títulos dos trabalhos estão com os links para os resumos,
de modo que a consulta se torne prática e rápida.
Este suplemento do número 64 da Revista Philologus contém os
Anais do VIII SINEFIL, apesar de terem sido incluídos também alguns
artigos que não são provenientes de trabalhos apresentados neste Simpósio, mas resultantes de eventos realizados anteriormente.
Vamos nos dispensar de fazer uma apresentação de cada um desses trabalhos neste editorial de abertura do volume. Por isto, já nos damos por satisfeito com o fornecimento de algumas breves notícias sobre
a estrutura da publicação, que passa a ter algumas peculiaridades que a
fazem diferir dos números regulares da Revista.
Destaquemos as principais, que são suficientes para caracterizá-la:
1

Os números regulares da Revista Philologus têm por volta de 164
páginas, enquanto os suplementos sempre atingem número muito
superior. Este suplemento do número 64 está com 995 páginas, e sa-
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irá também como parte do Almanaque CiFEFiL 2016, cuja primeira
edição deverá sair em agosto.
2

Os números regulares têm três versões: uma impressa, que é distribuída aos associados do CiFEFiL em dia com suas anuidades e a
instituições de pesquisa e ensino de linguística e letras; uma versão
virtual (disponibilizada em http://www.filologia.org.br/revista) e
uma versão digital (em CD-ROM), no Almanaque CiFEFiL). Por
contenção de despesas, os suplementos não têm a versão impressa,
A partir de 2014, o Almanaque CiFEFiL passou a ser editado em
DVD porque seu volume já ultrapassa a capacidade de armazenamento de dados de um CD-ROM.

Esperamos que esta publicação seja útil aos seus autores e aos colegas que tiverem interesse nos temas aqui disponibilizados e que a possamos fazer cada vez melhor.
Por fim, o CiFEFiL agradece por qualquer crítica que nos puder
enviar sobre este Suplemento da Revista Philologus e Anais do VIII SINEFIL, visto ser o seu sonho produzir um periódico cada vez mais qualificado e importante para a maior interação entre os profissionais de linguística e letras e, muito especialmente, para os que atuam diretamente
com a filologia em seu sentido mais restrito.
Caso queira ampliar sua pesquisa em relação a qualquer um dos
assuntos tratados neste número, acesse a página de busca interna do CiFEFiL, em http://www.filologia.org.br/buscainterna.html, e digite as palavras-chave de seu interesse, porque são milhares os artigos que publicamos para o progresso dos estudos filológicos e linguísticos.
Rio de Janeiro, abril de 2016.
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