
 
 
 
 
 

 

Encontro Anual da ACBLPE 
Última Chamada para Trabalhos 

Universidade de Estocolmo, Suécia, 13-15 de Junho de 2017 
Prazo estendido para o dia 24 de Janeiro de 2017 

 
Serão consideradas propostas para comunicações de 20 minutos, seguidos de 10 minutos de 
discussão, sobre tópicos pertinentes ao estudo de contato linguístico que envolvam o 
espanhol e/ou o português. As temáticas abrangem pidgins, crioulos, línguas mistas, 
variedades urbanas emergentes, multi-etnolectos e outros tipos de contato linguístico, tais 
como as práticas descritas como “code-meshing”. As propostas passarão por uma revisão 
anónima. As línguas do encontro serão o português, o espanhol e o inglês. Os resumos podem 
ser submetidos em qualquer dessas línguas. 
 
A notificação de aceitação/rejeição dos resumos pelo comité científico será enviada em 10 de 
Fevereiro de 2017. 
 
Site do encontro: www.su.se/romklass/acblpe2017 

A. Resumo: formato eletrónico 

1. Os autores devem seguir cuidadosamente as diretrizes de organização do resumo 
detalhadas na secção B abaixo.  

2. Os resumos (incluindo exemplos e excluindo título, glosas e bibliografia) devem 
compreender no máximo 400 palavras. O número total de palavras deve ser indicado 
no final do resumo. 

3. O resumo deve ser enviado através do Easyabs: 
http://linguistlist.org/easyabs/acblpe2017  

B. Organização do resumo 
Muitos resumos são rejeitados por omitirem informações cruciais e não por causa de erros 
que eles possam apresentar. Um esquema sugerido para a elaboração dos resumos é o 
seguinte: 

1. Escolha um título que indique claramente o tópico do trabalho e que não ultrapasse 
mais de uma linha. 

2. Apresente o tópico claramente no resumo. 

3. Faça referência a trabalhos anteriores sobre o tema. 

4. Quando essencial para a clareza da argumentação, apresente dados linguísticos (com 
glosas). Explique as abreviaturas logo na sua primeira ocorrência. 

5. Se o resumo apresentar resultados de trabalhos experimentais que ainda não foram 
concluídos, apresente os resultados provisórios detalhadamente. Indique ainda a 
natureza do modelo experimental e a hipótese testada. 
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6. Aponte a relevância da sua hipótese para os estudos realizados anteriormente em 
torno do mesmo tema e/ou de tópicos afins. Descreva a análise o mais 
detalhadamente possível. Evite afirmações vagas ou infundadas. 

7. Aponte a contribuição feita pela sua análise para a pesquisa linguística. 

8. A citação da literatura relevante é essencial dentro do resumo, mas não é necessário 
incluir uma lista de referências. 

 

Os resumos serão avaliados com base nos três seguintes critérios: 

1. A relevância do tópico proposto e/ou a originalidade do estudo. 
2. A clareza da argumentação e da exposição dos resultados/conclusões. 
3. O conhecimento da literatura sobre pesquisas relacionadas ao tópico proposto, bem 

como sobre o modelo teórico utilizado. 

 


