ESTATUTO EDITORIAL
L I N G VA R V M A R E N A - VOL. 6 - ANO 2015 - 135

ESTATUTO EDITORIAL
A Linguarum Arena. Revista do Programa Doutoral em Didática de Línguas da
Universidade do Porto iniciou a sua edição em 2010, na sequência da criação do 3º
Ciclo em Didática de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Na qualidade de revista científica, tem como objetivo principal a divulgação de
trabalhos sobre a didática de línguas que primam pela qualidade e pela relevância,
em termos teóricos e empíricos. É, igualmente, um espaço que inclui os contributos
provenientes de outras áreas disciplinares afins à didática de línguas. Prossegue
uma linha editorial alicerçada na diversidade teórica e metodológica, no confronto
vivo e enriquecedor de perspetivas, no sentido de contribuir para o avanço e para
a sedimentação em particular do conhecimento sobre a didática de línguas.
A Revista aceita trabalhos de diversa natureza – artigos, recensões e notas de
investigação – e em várias línguas como o português, francês, inglês e espanhol,
o que visa alcançar um amplo campo de difusão e de internacionalização. Os
trabalhos são avaliados por especialistas em regime de duplo anonimato. Publicase anualmente.

EDITORIAL GUIDELINES
Linguarum Arena. Revista do Programa Doutoral em Didática de Línguas da Universidade
do Porto was first published in 2010, following the creation of the 3rd cycle in
Language Teaching Methodology at the Faculty of Letters, University of Porto.
As a scientific journal, it has as its main objective the dissemination of written
pieces on the teaching of languages that excel in quality and relevance, in both
theoretical and empirical terms. It is also a space that includes contributions from
other subject areas related to the teaching of languages. It pursues an editorial line
grounded in theoretical and methodological diversity, in a lively and enriching
confrontation of perspectives, in order to contribute especially to the advancement
and solidification of knowledge in relation to teaching language.
The Journal accepts various kinds of written work- articles, reviews and research
notes - in several languages, such as Portuguese, French, English and Spanish,
which aims to achieve a wide field of diffusion and internationalization.
Submissions are evaluated by ‘double blind’ referees. It is published annually.

135

