
POLÍTICA EDITORIAL 

Criado no ano de 2017, o site Ecolinguística: Linguística Ecossistêmica, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística, da Universidade de Brasília, 

é o resultado de trabalhos realizados no Brasil e no mundo sob a perspectiva da 

Ecolinguística, partindo dos pressupostos de seu precursor, com ênfase na Linguística 

Ecossistêmica, incluindo-se a Análise do Discurso Ecológica. Propostas sobre temas 

afins poderão também ser avaliadas. A publicação de e-books tem por objetivo 

democratizar o acesso ao conhecimento e à teoria ecolinguística, entendendo que a 

produção e a distribuição de livros ainda estão limitadas pelos custos envolvidos nos 

processos. A expansão digital parece ser, por isso, o melhor caminho para o crescimento 

científico e a mudança social.  

Na condição de site voltado para uma linha de pesquisa específica e ligado a 

uma instituição pública de ensino superior, cria-se uma abertura para propostas de livros 

com perfil acadêmico que tratem dos mais diferentes tipos de interação comunicativa 

dentro de seus contextos de acontecimento. Os textos podem ser enviados por 

professores e pesquisadores nacionais e estrangeiros.  

Para iniciar a publicação dos e-books, criou-se a série Linguagem, Falantes e 

Contexto, a fim de dar consistência temática e coerência ao catálogo de textos aqui 

disponíveis, estando abertos a propostas em fluxo contínuo. Todas as propostas de 

publicação recebidas são cadastradas e enviadas para o Conselho Editorial para análise. 

Caso sejam aprovadas, as propostas entram em processo de edição.  

Textos como teses e dissertações devem ser revisados e adequados ao formato 

de livro antes de serem submetidos.  

Nenhum valor é cobrado dos autores e os textos não são comercializados, mas 

disponibilizados no próprio site.  

A prioridade na ordem de lançamento dos títulos é definida pelo andamento dos 

processos de avaliação pela comissão organizadora, editoração, confecção da capa e 

comunicação com o(a) autor(a).  

O ISBN, junto da ficha catalográfica, será disponibilizado para obras que 

atendam os critérios para publicação e que tenham recebido a aprovação do Conselho 

Editorial e da Coordenação.  

 

Em caso de dúvidas, escreva para a.nowogrodzki2@gmail.com 

Brasília, novembro de 2017 
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