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ACBLPE & GELIC 2020 

ISPTLO & PLb 2020 

 
Encontro Conjunto da 20ª Conferência Anual da Associação dos Crioulos 

de Base Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBLPE) 
& 

IX Encontro Internacional do Grupo de Estudos de Línguas em Contato (GELIC) 
 

em concomitância com 
  

Encontro Conjunto das 2ªs Jornadas Internacionais Científico-Pedagógicas 
do Instituto Superior Politécnico do Libolo (ISPTLO) 

& 
8º Encontro Internacional do “Projeto Libolo” (PLb) 

 

 
22-24 de julho, 2020 

Instituto Superior Politécnico do Libolo (ISPTLO) 
Rua 11 de Novembro, Nr. 45 

Calulo, Libolo, Angola 
 
 

3ª Chamada para trabalhos 
(01 de novembro, 2019) 

 

Extensão da data limite para entrega dos resumos: 

Domingo, 15 de dezembro de 2019 
 

 

O 20º Congresso Anual da ACBLPE será realizado no ISPTLO - Instituto Politécnico 

de Angola, Calulo, Município do Libolo, Angola, entre os dias 22 e 24 de julho de 2020. 

Para este encontro, a ACBLPE reúne com o IX Encontro Internacional do Grupo de 

Estudos de Línguas em Contato (GELIC) e o evento conjunto decorrerá em 

concomitância com o Encontro Conjunto das 2ªs Jornadas Internacionais Científico-

Pedagógicas do Instituto Superior Politécnico do Libolo (ISPTLO) & 8º Encontro 

Internacional do “Projeto Libolo” (PLb). 

 

Para o Encontro Conjunto da 20ª Conferência Anual da Associação dos Crioulos de 

Base Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBLPE) & IX Encontro Internacional do 

Grupo de Estudos de Línguas em Contato (GELIC), serão consideradas propostas 

relativas a comunicações focando: 

 

1. Qualquer área do contato linguístico envolvendo o português e/ou o espanhol. 
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Para o Encontro Conjunto das 2ªs Jornadas Internacionais Científico-Pedagógicas do 

Instituto Superior Politécnico do Libolo (ISPTLO) & 8º Encontro Internacional do 

“Projeto Libolo” (PLb), serão consideradas propostas focando: 

 

1. Formação de professores e questões de ensino/aprendizagem envolvendo as 

línguas usadas nos países e regiões de língua oficial portuguesa ou espanhola; 

 

2. Formação de professores/formadores e educação comunitária; 

 

3. Diversidades; multilinguismo; multiculturalismo; interculturas das comunidades. 
 
 

Organização e formato dos resumos: 

Os autores devem seguir cuidadosamente as diretrizes respeitantes à organização e 

formatação dos resumos detalhadas nas secções A e B descritas abaixo. 

 

 

A. Formato dos resumos 

 

1. Aceitamos resumos em português, espanhol ou inglês.  

 

2. Dado que se irá proceder à edição electrónica do caderno de resumos, a formatação 

dos resumos deverá seguir os critérios estabelecidos pelos organizadores do 

caderno. Para informações sobre a formatação, consulte o documento “Normas 

para formatação dos resumos e da bibliografia citada”, disponibilizado na 

Homepage dos dois eventos. 

 

3. Os resumos (incluindo os exemplos) não devem exceder as 400 palavras (excluindo 

título e referências). Por favor, indique o número de palavras no final do resumo. 

 

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

não poderá ultrapassar mais de uma linha nem possuir mais de 150 caracteres 

(incluindo espaços entre eles). 

 

5. Fontes especiais: se forem usadas, colocar em anexo um documento em formato 

PDF com a(s) fonte(s) que é/são requerida(s) para a sua leitura. 

 

6. A biliografia citada deve ser indicada no final do resumo como “Referências 

bibliográficas” seguindo também os critérios mencionados no documento 

“Normas para formatação dos resumos e da bibliografia citada”. 
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B. Organização dos resumos 

 

As contribuições para o Encontro Conjunto da ACBLPE/GELIC 2020 em 

concomitância com o Encontro Conjunto do ISPTLO/PLb 2020 deverão ser inéditas e 

referentes a estudos  ou  projetos  em  andamento  ou  já  finalizados. Como  tal, serão  

excluídos os resumos de trabalhos que digam respeito a pesquisas ainda por iniciar. 

Muitos resumos são também rejeitados por omitirem informações cruciais ou não 

seguirem os critérios de organização e formatação solicitados pelos organizadores do 

evento, e não por causa de eventuais erros ortográficos que possam apresentar. Um 

esquema sugerido para organização dos resumos é o seguinte: 

 

1. Escolha um título que indique claramente o tópico do trabalho (veja também os 

critérios para elaboração do título no documento “Normas para formatação dos 

resumos e da bibliografia citada”. 

 

2. Apresente claramente o tópico no resumo. 

 

3. Faça referência a trabalhos anteriores sobre o tema. 

 

4. Quando for 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 experimentos, mas a recolha desses 

resultados ainda não estiver concluída, indique detalhadamente os achados 

provisórios. Faça também referência à natureza do modelo experimental e à 

hipótese específica testada. 

 

6. Aponte a relevância da sua hipótese para trabalhos prévios. Descreva a análise o 

mais detalhadamente possível. Evite afirmações vagas ou infundadas. 

 

7. Aponte a contribuição da sua análise para a pesquisa linguística. 

 

8. A citação da literatura é relevante dentro do resumo, sendo obrigatória a inclusão 

de uma lista de referências, no seu final, para efeitos da publicação electrónica do 

caderno de resumos. 
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C. Submissão dos resumos 

 

1. Os resumos para o Encontro Conjunto ACBLPE/GELIC 2020 devem ser enviados 

para: 

 

resumos.acblpe.gelic@gmail.com 

 

No seu e-mail, no espaço reservado ao ‘assunto’, por favor escreva 

“ACBLPE/GELIC 2020 Resumo”, seguido do(s) nome(s) do(s) autor(es) (e.g. 

ACBLPE/GELIC 2020 Resumo – Pedro Matias dos Santos / Marta Marina Pereira). 

 

 

2. Os resumos para o Encontro Conjunto ISPTLO/PLb 2020 devem ser enviados 

para: 

 

resumos.isptlo.plb@gmail.com 

 

No seu e-mail, no espaço reservado ao ‘assunto’, por favor escreva “ISPTLO/PLb 

2020 Resumo”, seguido do(s) nome(s) do(s) autor(es) (e.g. ACBLPE/GELIC 2020 

Resumo – Pedro Matias dos Santos / Marta Marina Pereira). 

 

 

D. Avaliação dos resumos 

 

Os resumos serão avaliados com base nos três seguintes critérios: 

 

(i)    Relevância e significância do tópico proposto e/ou originalidade do estudo. 

(ii)    Argumentação (incluindo clareza da argumentação e resultados/conclusões). 

(iii)  Conhecimento da literatura sobre pesquisas dentro do tópico proposto e ainda 

sobre o modelo teórico. 

 

 

E. Datas relevantes: 

 

1.  Data limite para entrega dos resumos: 

         Domingo, 15 de dezembro de 2019 

 

2. Período de avaliação dos resumos: 

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 / Quarta-feira, 08 de janeiro de 2020 

 

3. Data limite para comunicação da avaliação dos resumos: 

         Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020. 

mailto:resumos.acblpe.gelic@gmail.com
mailto:resumos.isptlo.plb@gmail.com
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F. Outras informações: 

 

Mais informações sobre os encontros conjuntos ACBLPE/GELIC 2020 & 

ISPTLO/PLb 2020, bem como sobre a chamada para trabalhos ou acesso ao 

documento “Normas para formatação dos resumos e da bibliografia citada”, por 

favor consulte a Homepage do evento: 

 

https://sites.google.com/view/jornadas2020/português 

 

 

Poderá ainda aceder à Homepage através dos seguintes Websites:  

 

1. http://www.acblpe.com/encontros 

 

2.  http://gelic.fflch.usp.br/ 

 

3. http://kalulo.com/index.php/projectolibolo 

 

4.  https://www.facebook.com/isptlo/ 

 

 

 

__________________________________________ 

 

AS COMISSÕES ORGANIZADORAS 

(ACBLPE/GELIC & ISPTLO/PROJETO LIBOLO) 

https://sites.google.com/view/jornadas2020/português
http://www.acblpe.com/encontros
http://gelic.fflch.usp.br/
http://kalulo.com/index.php/projectolibolo
https://www.facebook.com/isptlo/

