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A XIV Xornada científica Realiter dedicarase á terminoloxía puntual e á terminoloxía 

sistemática o luns 2 de xullo de 2018 (14:30-18 h) e o martes 3 de xullo de 2018 (9-13 h). 

 

A terminoloxía nace nos obradoiros, nas empresas, nos laboratorios..., en calquera lugar en que 

as mulleres e os homes leven a cabo unha actividade, traballen, innoven. Esta terminoloxía 

puntual, creada sobre o terreo polos profesionais, en qué se distingue dunha terminoloxía 

sistemática, elaborada nun contexto de normalización, de planificación da lingua ou 

insitucional, a priori allea aos lugares de traballo? Se a terminoloxía puntual e a terminoloxía 

sistemática non responden ás mesmas necesidades e perseguen obxectivos distintos, son polo 

tanto opostas en todos os aspectos? Ou é posible identificar ligazóns entre elas? Os casos 

prácticos poden ilustrar o que teñen en común e o que as distingue? 

Estas relacións, no caso de existiren, diverxen entre distintos dominios de especialidade ou entre 

distintos países, segundo as políticas lingüísticas aplicadas? E estas políticas lingüísticas xogan 

un papel determinante nas interaccións entre estes dous modos de produción terminolóxica? 

Se a terminoloxía puntual e a terminoloxía sistemática recorren a modos de produción diferentes 

pode ser tamén moi interesante analizar e comparar os seus diferentes modos de difusión, as 

canles que unha e outra transitan para a súa difusión, os públicos obxectivo e en definitiva, o 

emprego real destas terminoloxías. 

 

As conferencias e relatorios en linguas románicas versarán sobre os temas seguintes: 

 terminoloxía e políticas lingüísticas 

 tradución de termos recorrendo á terminoloxía puntual 

 novos perfís e novas competencias dos profesionais en terminoloxía 

 novas perspectivas e recursos terminolóxicos para o traballo colaborativo e en liña 

 terminoloxía e normalización 

 neoloxía en terminoloxía 

 metodoloxía 

 corpus para a terminoloxía 

 difusión e implantación da terminoloxía 

 

As propostas de relatorios, (arredor de 400 palabras), redactadas nalgunha das linguas oficiais 

da rede, deberán enviarse á Secretaría de Realiter (realiter@unicatt.it) en formato pdf ou doc ata 

o 19 de marzo de 2018, acompañadas dos datos persoais do autor ou autores. No documento 

pdf ou doc deberán figurar soamente o título e o texto da proposta de comunicación; non 

aparecerá ningún elemento que poida identificar ao autor ou autores. Na mensaxe electrónica 

dirixida á Secretaría da rede (á que se xuntará o documento en pdf ou doc e unha foto do autor 

ou autora) especificaranse con claridade o nome do autor ou autora, así como a institución á que 

pertenza. Todas as proposicións recibidas serán sometidas á avaliación do Comité Científico. 

mailto:realiter@unicatt.it


 

O 2 de xullo de 2018, ás 10:30 h terá lugar a reunión do Comité Científico Realiter (na 

Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 6 rue des Pyramides, 75001 

Paris, salle 408) 

 

O 3 de xullo de 2018, ás 15:30 h, terá lugar a Asemblea xeral de Realiter (no Ministère de la 

Culture, 182 rue Saint Honoré, 75001 Paris; sala Claudie-Georges François) 

 

Calendario: 

19 de marzo de 2018: data límite de recepción de propostas:  

6 de abril de 2018: notificación de aceptación de propostas:   

30 de setembro de 2018: recepción da versión definitiva dos relatorios 

 

Comité Científico 

Marta de Blas, Universitat Politècnica de Catalunya 

Manuel Célio Conceição, Universidade do Algarve e Consello Europeo para as Linguas 

Pierrette Crouzet-Daurat, Délégation générale à la langue française et aux langues de France 

(DGLFLF) 

Joaquín García Palacios, Universidad de Salamanca 

Estela Lalanne de Servente, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 

Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Enconomice din Bucuresti 

Manuel Núñez Singala, Universidade de Santiago de Compostela 

María Pozzi, El Colegio de México 

Etienne Quillot, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) 

Danielle Turcotte, Office québécois de la langue française 

Maria Teresa Zanola, Università Cattolica del Sacro Cuore  

 

Secretaría 

Patrizia Guasco e Claudio Grimaldi, Secretaría de Realiter 

 

 

 

 

 

 


