
Editada pelo CLUP - Centro de Linguística da Universidade do Porto em parceria com 
a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo,
a revista “REDIS: Revista de Estudos do Discurso” é uma publicação científica cuja edição 
digital respeita integralmente os critérios da política do acesso livre à informação.

Published by CLUP - Centro de Linguística da Universidade do Porto in partnership with 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, “REDIS: 
Revista de Estudos do Discurso” is a scientific open access journal whose digital version     
follows all the criteria of OA publishing policy.



redis: revista de estudos do discurso, nº 5, ano 2016

redis: revista de estudos do discurso
nrº 5, ano 2016

centro de linguística da universidade do porto
faculdade de letras da universidade do porto
este trabalho é financiado por fundos nacionais, através da 
fundação para a ciência e a tecnologia, no âmbito do projeto 
pest-oe/lin/ ui0022/2014
&
faculdade de filosofia, letras e ciências humanas 
da universidade de são paulo

porto, portugal 

2183-3958

anual

alexandra guedes pinto (flup; clup) & 
valdir heitor barzotto (fflch; fe - usp)

título

editores

local de edição

issn

periocidade

direção da redis

FICHA TÉCNICA 



conselho cientifíco

design e paginação

acesso em linha

redis: revista de estudos do discurso, nº 5, ano 2016

FICHA TÉCNICA 

aldina marques (ilch - um; cehum), antónio briz 
(universidad de valencia), catherine 
kerbrat-orecchioni (icar cnrs-université lumière 
lyon 2), christian plantin (université de lyon 2; 
icar), dominique maingueneau (université paris 
iv- sorbonne), isabel margarida duarte (flup; 
clup), joaquin garrido (ucm), josé portolés (uam), 
luiz antônio da silva (fflch - usp), rui ramos 
(ie - um), sónia rodrigues (flup; clup) & zilda 
aquino (fflch - usp)

silvana costa

http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id05id1446&sum=sim

Os artigos publicados na REDIS – Revista de Estudos do Discurso estão sujeitos a peer review.


