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A XIVª Jornada Científica Realiter será dedicada à terminologia espontânea e à terminologia 

regulada na segunda-feira, dia 2 de julho de 2018 (14h30-18h) e na terça-feira, dia 3 de julho 

dem2018 (9h-13h). 

A terminologia nasce nas oficinas, nas empresas, nos laboratórios..., em todos os locais em que 

mulheres exercem uma atividade, trabalham, inovam. Em que é que esta terminologia 

espontânea, forjada no terreno pelos profissionais, se distingue da terminologia regulada, 

elaborada num contexto de normalização, de gestão da língua ou num contexto institucional, à 

priori fora dos locais de trabalho? Ainda que não respondam à priori às mesmas necessidades e 

tenham, por vezes, objetivos distintos, poderão a terminologia espontânea e a terminologia 

regulada ser vistas como opostas em todos os aspetos? Não se poderão identificar ligações entre 

elas? Podem os estudos de caso ilustrar o que têm em comum e o que as distingue? Estas 

relações, quando existem, divergem consoante os domínios de especialidade ou os países, 

consoante as políticas linguísticas executadas? As políticas linguísticas têm um papel nas 

interações entre estes dois modos de produção terminológica? Se a terminologia espontânea e a 

terminologia regulada recorrem a modos de produção diferentes, pode ser igualmente 

interessante analisar e comparar os seus diferentes modos de difusão, os canais que uma e outra 

usam para essa difusão, os públicos que visam e, por fim, o uso das terminologias produzidas,  

 

As conferências e as comunicações explorarão os tópicos seguintes nas línguas românicas:  

- terminologia e políticas linguísticas; 

- traduzir os termos recorrendo à terminologia espontânea; 

- novos perfis e novas competências profissionais em terminologia; 

- novas perspetivas e recursos terminológicos para o trabalho colaborativo e em linha;  

- terminologia e normalização; 

- neologia em terminologia; 

- metodologia; 

- corpus para a terminologia; 

- difusão e implantação da terminologia. 

 



As propostas de comunicação (cerca de 400 palavras), escrutas numa das línguas oficiais da Rede, 

deverão ser enviadas ao Secretariado da Realiter (realiter@unicatt.it) em formato .PDF ou em 

formato .DOC até 19 de março de 2018 e deverão ser acompanhadas das coordenadas do autor 

ou dos autores. Do documento .PDF ou .DOC apenas deve constar o título e a proposta de 

comunicação. Nenhum elemento que permita identificar o autor ou os autores pode constar 

deste documento. Na mensagem de correio eletrónico destinada ao Secretariado (com o 

documento .PDF ou .DOC e uma fotografia do autor em anexo), devem ser indicados 

claramente o nome do autor e a respetiva instituição de pertença.  

Todas as propostas recebidas serão submetidas a avaliação da Comissão Científica.   

 

Dia 2 de julho de 2018, às 10h30 – reunião do Comité Científico de REALITER (Délégation 

générale à la langue française et aux langues de France, 6 rue des Pyramides, 75001 Paris sala 408) 

Dia 3 de julho de 2018, às 15h30 – reunião da Assembleia Geral de REALITER (Ministère de 

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

 

Calendário 

19 de março de 2018: data limite para receção de propostas de comunicação 

6 de abril de 2018: notificação de aceitação das propostas de comunicação 

30 de setembro de 2018: receção da versão definitiva do texto  

 

Comissão científica  

Marta de Blas, Universitat Politècnica de Catalunya 

Manuel Célio Conceição, Universidade do Algarve et Conseil Européen pour les Langues 

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

(DGLFLF) 

Loïc Depecker, 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 Economice din Bucureşti 

Manuel Núñez Singala, Universidade de Santiago de Compostela 

Maria 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 

 

Secretarido 

Patrizia Guasco e Claudio Grimaldi, Secrétariado da Realiter 

mailto:realiter@unicatt.it

