
Conferência Anual da ACBLPE 

Primeira Chamada para Trabalhos 

Universidade Assane Seck, Ziguinchor, Senegal, 11-14 de junho de 2018 

Data Limite: 22 de dezembro de 2017

O encontro anual da ACBLPE (Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e 
Espanhola) será realizado na Universidade Assane Seck, Ziguinchor, Senegal, nos dias 11-
14 de junho de 2018. 

Serão consideradas propostas para comunicações sobre as línguas crioulas de base 
portuguesa e/ou de base hispânica, o espanhol e/ou português em situação de contato, bem 
como propostas que se concentrem na questão do multilinguismo (involvendo ou não crioulos 
com base lexical portuguesa) e do contacto de línguas na Casamansa e na Guiné-Bissau. 

A data limite para submissão de resumos é o dia 22 de dezembro de 2017. Os resultados da 
avaliação dos resumos serão comunicados no dia 20 de janeiro de 2018. 

A. Resumo: formato eletrónico 

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

2. Os resumos (incluindo os exemplos) devem compreender um máximo de 400
palavras (excluindo o título e a bibliografia). Por favor, indique o número de palavras
no final do resumo.

3. O resumo deve ser enviado, em anexo a uma mensagem eletrónica, nos formatos
DOC (ou RTF) e PDF.

4. No topo do resumo, fora da área de digitação, coloque o título.

5. O nome do autor só deve ser identificado no corpo da mensagem do e-mail em que
será enviado o resumo (em anexo).

6. Fontes especiais: no resumo, se forem usadas fontes especiais, anexar a(s) fonte(s)
especial(ais) que é/são requerida(s) para a leitura do resumo no e-mail.

7. Ao enviar o e-mail de submissão de resumo, por favor siga o seguinte formato (use o
sistema de numeração dado a seguir):

1. Título do resumo:

2. Nome:

3. Endereço:

4. Afiliação:

5. Estatuto (professor, estudante, pesquisador):

6. Endereço eletrónico:

7. Fax:

8. Número telefónico:

Data Limite: Domingo, 22 de dezembro de 2017 

As s oc i a ç ã o de  c r i oul os  de  ba s e  l e xi c a l  por t ugue s a  e  e s pa nhol a



Os resumos devem ser submetidos usando o endereço seguinte: 

http://linguistlist.org/easyabs/ACBLPE-2018 

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 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 trabalho apresentar os resultados de trabalho experimentais, mas a recolha 
desses resultados ainda não estiver concluída, apresente os resultados provisórios 
detalhadamente. Indique ainda a natureza do modelo experimental e a hipótese 
específica testada. 

6. Aponte a relevância da sua hipótese para os estudos realizados anteriormente. 
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, porém, a inclusão de 
uma lista de referências no final do resumo não é obrigatória. 

 

Os resumos serão avaliados com base nos três seguintes critérios: 

1. A relevância e significância do tópico proposto e/ou a originalidade do estudo. 
2. A argumentação (incluindo a clareza da argumentação e os resultados/ conclusões). 
3. O conhecimento da literatura sobre pesquisas dentro do tópico proposto e ainda 

sobre o modelo teórico. 

 


