CHAMADA DE TRABALHOS

VII Fórum de Partilha Linguística
23 de novembro de 2012, Lisboa (Portugal)
O Núcleo de Jovens Investigadores do CLUNL tem o prazer de anunciar o VII Fórum de Partilha
Linguística, que terá lugar no dia 23 de novembro de 2012, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa.
O objetivo deste congresso é dar a oportunidade a todos os estudantes de apresentarem as suas pesquisas e
trocarem opiniões. Assim, convidamos todos os jovens investigadores que trabalham na área da Linguística
a participarem neste evento.
Gostaríamos de lembrar que só alunos de licenciatura, licenciados, mestrandos, mestres e doutorandos
poderão apresentar trabalhos neste congresso. Cada autor poderá propor um resumo, que deverá enviar por
correio electrónico para jiclunl@fcsh.unl.pt.
As modalidades de apresentação disponíveis são as seguintes:
• comunicação individual (destinada a mestrandos, mestres e doutorandos): apresentação oral (20
minutos), seguida de discussão de conteúdos (10 minutos).
• poster (destinado a alunos de licenciatura e licenciados): sessão de pósteres (30 minutos).
O formato do resumo deve ser o seguinte:
• título;
• autor(es) (nome(s), afiliação, grau/curso frequentado, endereço de e-mail);
• área(s) da Linguística em que o trabalho se inscreve;
• modo de apresentação (apresentação oral ou poster);
• resumo (máximo de 500 palavras), com abordagem dos seguintes aspetos: tópico e sua relevância,
objetivos, metodologia, descrição de resultados;
• palavras-chave (máximo de 5);
• referências bibliográficas (máximo de 5).
A formatação do texto deve obedecer aos seguintes parâmetros: letra Times New Roman, 12pt,
espaçamento 1.5, em A4, com margens de 2.5cm, em ficheiro Word;
Deverão ser enviadas duas cópias de cada resumo, uma anónima e outra identificada. Os resumos podem
ser enviados em Português, Inglês, Espanhol e/ou Francês, que serão as línguas de trabalho do encontro.
Data limite para submissão de resumos: 19 de agosto de 2012.
Depois da avaliação e da seleção dos resumos pela Comissão Científica, o resultado será comunicado a cada
autor e as instruções de pagamento serão explicitadas.
Publicação dos textos
Estão em estudo diferentes possibilidades de publicação, com peer review, dos textos correspondentes às
comunicações apresentadas no Fórum.
Para mais informações: jiclunl@fcsh.unl.pt
Web Site: www.clunl.edu.pt/jovensinvestigadores

