III Colóquio Internacional Aprolínguas 2021
- online –
Chamada de comunicações
Ensino/aprendizagem de LE no ensino presencial e online:
herança, perspetivas e desafios
Universidade do Algarve, Portugal
2-3 de dezembro de 2021
O prolongamento das medidas de combate à pandemia obrigou-nos a repensar a educação em geral
e o ensino de línguas estrangeiras em particular. A passagem do ensino presencial para o ensino
online e/ou misto tem sido um desafio para docentes e discentes. Deste modo, surgiu a necessidade
de analisar estes novos cenários, refletir sobre a ação docente e os recursos educativos, sem
esquecer a influência das diretrizes do Quadro Comum de Referência para as línguas.
Tendo em conta que algumas mudanças geradas no passado e pela conjuntura atual devem ter
vindo para ficar definitivamente, propomos que se delineie fronteiras entre heranças e práticas mais
recentes, entre o tangível e o desejável, entre entusiasmo e reticências, entre gerações de
professores e de estudantes, para deixar claro quais os desafios para a educação e a formação.
A APROLÍNGUAS lança o repto de fazer o balanço da situação das tendências nas abordagens do
processo de ensino-aprendizagem de línguas, as teorias da língua e da aprendizagem que as
sustentam, os princípios metodológicos e as práticas que as concretizam, nos últimos vinte anos
depois do processo de Bolonha.
Assim, convidamos a comunidade científica a participar neste colóquio internacional submetendo
propostas de comunicação subordinadas a um dos seguintes eixos temáticos.
- Tendências metodológicas no ensino de LE.
- Competências dos docentes de LE.
- O uso das TIC nas aulas de LE.
- Aprendizagem Integrada de Conteúdos e da Língua (AICL) no Ensino Superior.
- LE com fins profissionais e académicos.
- Afetividade e ensino-aprendizagem de LE.
- Políticas linguísticas e internacionalização no Ensino Superior.
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Instituição de acolhimento
Universidade do Algarve

Em colaboração com
APEF
APHELLE
ReCLes.pt

Apresentações orais
Apresentações de 20 minutos, seguidas de 10 minutos de discussão.

Línguas de comunicação:
Português, Espanhol, Francês e Inglês.

Submissões de trabalhos
Cada participante poderá apresentar no máximo duas propostas de comunicação, uma proposta de
autoria única e uma em coautoria.
Os resumos devem ser submetidos em Inglês e na língua de apresentação, se for diferente.
Por favor, até 15 de junho de 2021, submeta um resumo com 300-400 palavras, mais uma curta
nota biográfica (máx. 150 palavras) através do formulário online disponível em:
https://www.cognitoforms.com/Aprolínguas/AbstractSubmissionAPROLÍNGUAS2021.
Notificação aos autores: 15 de julho de 2021.
A submissão deve ser realizada através de dois documentos separados, conforme indicado abaixo:
(Doc 1: página de rosto + Doc 2: resumo) de forma a garantir anonimidade durante o processo de
revisão por pares.
Oportunidades de publicação
Os autores serão convidados a submeter artigos completos (prazo de 15 de abril de 2022) para
publicação em revistas científicas indexadas e/ou editoras nacionais e internacionais, após revisão
anónima por pares.

Inscrição
A inscrição realiza-se online através da ligação seguinte:
https://www.cognitoforms.com/Aprolínguas/RegistrationFormAprolínguas2021Conference
Todos os participantes têm de se registar e pagar de acordo com os prazos definidos, antes
do evento.
Pagamento por participante
Até 15 de set.

De 16 de set. a 15 de out.

Membros da APROLÍNGUAS

50 EUR

70 EUR

Membros de associações colaboradoras*

60 EUR

80 EUR

Estudantes de mestrado e doutoramento **

30 EUR

50 EUR

Outros oradores

80 EUR

100 EUR

Participantes sem comunicação

20 EUR

30 EUR

* É necessário submeter comprovativo de membro
**Preço de estudante aplica-se a estudantes de mestrado e doutoramento, desde que submetam comprovativo desse
estatuto.
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O valor da inscrição inclui:
• Acesso livre a todas as sessões da conferência
• Certificado de presença/certificado de apresentação
• Possibilidade de submissão para publicação
O pagamento deve ser realizado na conta bancária:
PT50 0018 00080556946102094
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
O comprovativo da transferência bancária tem de ser submetido no ato da inscrição.
Reembolsos
Informamos que não haverá lugar a reembolso em caso de desistência.

Datas importantes
Submissão de resumos
Notificação aos autores
Inscrição
Data final de inscrição
Data do colóquio
Submissão de textos para publicação

15 de junho de 2021
15 de julho de 2021
15 de setembro de 2021
15 de outubro de 2021
2-3 de dezembro de 2021
15 de abril de 2022

Comissão organizadora
Mercedes Rabadán Zurita
Ana Clara Simão Viegas dos Santos
Catherine Marie Simonot
Maria Isabel Mendonça Orega
Joaquim Agostinho de Oliveira Guerra
Rosana Corga Fernandes Durão
Filipa Perdigão Alexandre Ribeiro
Pedro Emanuel Quintino de Sousa
Link do colóquio
https://fchs.ualg.pt/aberta-chamada-de-trabalhos-para-o-iii-coloquio-internacional-aprolinguas-2021
Contacto
aprolinguas2021@ualg.pt
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Por favor, use o modelo abaixo para submeter folha de rosto (DOC 1) e o resumo (DOC 2) em
formato Word:
DOC 1: FOLHA DE ROSTO
TÍTULO DO RESUMO [Arial 10 pts, negrito, esquerda]
[espaço]
Nome e email do primeiro autor [Arial, 10 pts, negrito, esquerda]
Nome da instituição [Arial, 10 pts, normal, esquerda]
País [Arial, 10 pts, normal, esquerda]
Nome e email do segundo autor [Arial, 10 pts, negrito, esquerda]
Nome da instituição [Arial, 10 pts, normal, esquerda]
País [Arial, 10 pts, normal, esquerda]
Nome e email do xx autor [Arial, 10 pts, negrito, esquerda]
Nome da instituição [Arial, 10 pts, normal, esquerda]
País [Arial, 10 pts, normal, esquerda]
Língua da comunicação [inglês ou português ou francês ou espanhol] [Arial, 10 pts, negrito,
esquerda]
Curta nota biográfica de cada autor (max. 150 palavras) [Arial, 10 pts, normal, esquerda]

DOC 2: ABSTRACT IN ENGLISH
TITLE OF ABSTRACT [Arial, 10 pts, normal, centred]
[space]
Research Topic [according to the conference thematic strands] [Arial, 10 pts, normal, centred]
[space]
The text of the abstract should be between 300 and 400 words and written in normal text, using Arial 10 pts,
alignment justified, 1.5 line spacing. All margins should be set at 2.5 cm. Please do not include headers or
footnotes.
[space]
Keywords: Include 5 to 6 keywords, separated by commas
Between 5 and 8 references (APA style)

RESUMO NA LÍNGUA DA COMUNICAÇÃO SE DIFERENTE DE INGLÊS
TÍTULO DO RESUMO [Arial, 10 pts, normal, centrado]
[espaço]
Tópico de investigação [de acordo com eixos temáticos da conferência] [Arial, 10 pts, normal, centrado]
[espaço]
O texto do resumo deve ter entre 300 e 400 palavras e ser escrito em texto normal, utilizando Arial 10 pts,
alinhamento justificado, espaçamento 1,5 linhas.Todas as margens devem ser definidas em 2,5 cm. Por
favor, não inclua cabeçalhos ou notas de rodapé.
[espaço]
Palavras-chave: Inclua 5 a 6 palavras-chave, separadas por vírgulas.
Entre 5 e 8 referências (normas APA)
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