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Objectivos
Este encontro académico tem como objectivo geral
desenvolver uma cultura de investigação através da
apresentação de comunicações sobre trabalhos
produzidos por estudantes de licenciatura, em
português e sobre a língua portuguesa, nas suas
múltiplas vertentes, abrangendo diferentes áreas do
estudo da linguagem.
(i)! Promover a investigação sobre as áreas
temáticas de Ensino, Linguística, Literatura,
Bilinguismo, Multiculturalismo e Tradução.
(ii)! Divulgar trabalhos de investigação produzidos
pelos estudantes no decurso da frequência das
diferentes disciplinas das licenciaturas já
referidas.
(iii)! Promover o gosto pela investigação nos
estudantes da graduação.

Eixos temáticos
Eixo 1 Língua Portuguesa: ensino e aprendizagem
Eixo 2 Linguística
Eixo 3 Literatura(s) em Língua Portuguesa
Eixo 4 Bilinguismo, Multiculturalismo e Tradução

Resumos (das Comunicações)
Estrutura
•! Título, autor(es), objectivos, metodologia, resultados da
pesquisa (ainda que preliminares) e conclusões
•! 3 a 5 palavras-chave (keywords)
Formato
•! Word (docx), em Português, letra Times New Roman, de
tamanho 11, escrito a um espaço
•! 250 palavras (máximo)

Pósteres
Estrutura
Título, autor(es), objectivos, metodologia, resultados da
pesquisa (ainda que preliminares) e conclusões.
Formato: PDF e podem conter imagens, gráficos e tabelas
Produção: Depois de aprovados pela Comissão Científica,
a produção dos pósteres poderá ser apoiada.

Datas Importantes
26 Março
Data limite do envio dos resumos ou pósteres
09 de Abril
Comunicação das propostas aceites

Prémios
Os 3 melhores trabalhos serão premiados.

Certificados
Os autores dos trabalhos e os participantes das
Jornadas terão direito a um certificado emitido pela
Cátedra de Português Língua Segunda e Estrangeira.

Organização
Cátedra de Português Língua Segunda Estrangeira
(Projecto Escrita Académica)
FLCS – Departamentos de Línguas, Linguística e
Literatura
Secções:
Línguas Bantu, Inglês, Francês, Linguística,
Literatura e Português

Contacto (para envio das propostas)
jcientificasestud.flcsuem@gmail.com

