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A terminoloxía na dimensión social da comunicación 
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Os enfoques teóricos en terminoloxía dos anos 1990, 2000 e 2010 puxeron o foco na dimensión 
diacrónica e social dos termos, así como na dimensión comunicativa da terminoloxía que contribúe á 
difusión dos patrimonios lingüísticos e culturais ao mesmo tempo que ao diálogo entre eles. Na 
actualidade, a crise sanitaria mundial, a revolución dixital e o pulo dos procesos da intelixencia artificial 
nas linguas impoñen unha reflexión aínda máis profunda sobre a dimensión social da terminoloxía, ao 
mesmo tempo que sobre a función comunicativa dos termos no século XXI. 

A XVII Xornada Científica de REALITER proponse investigar as relacións entre a terminoloxía e a 
dimensión social da comunicación poñendo en cuestión todos os fenómenos deste choque na 
transferencia de coñecementos en perspectiva intra- e interlingüística, máis aló do texto/contexto 
especializado. A XVII Xornada Científica de REALITER quere reunir as reflexións máis contundentes 
e agudas das investigacións actuais arredor das relacións da terminoloxía coa dimensión social da 
comunicación. Seguridade sanitaria, tecnoloxía, rastrexabilidade, sistemas e calidade agroalimentarias, 
aspectos xurídicos e regulamentarios da vida social, formación escolar e universitaria, son todos eles eidos 
nos que a precisión terminolóxica é unha prioridade, sen esquecer a importancia da adecuación da 
tradución e da comunicación especializada, que é tamén cultural, médica, xurídica por citar só algúns 
aspectos. Unha relación da que se fala a miúdo pero que carece dunha reflexión sistemática e dun marco 
explícito de referencia teórico e aplicado. No curso dos debates suscitados por esta cuestión tentarase 
verificar ata que punto esta relación é fundamental en calquera práctica terminolóxica. 

Vías de investigación posibles: 

a) Metodoloxías e investigación terminolóxica. Cales son os casos significativos que botan luz 
sobre a importancia da terminoloxía na dimensión social da comunicación? Permiten estes casos 
establecer liñas de reflexión teóricas sobre a cuestión? Existen xa procesos validados de análise 
nesta dirección?  

b) Prácticas e produtos terminolóxicos. Cales son as prácticas terminolóxicas que evidencian a 
dimensión social da terminoloxía? Cales son os produtos terminolóxicos que lle dan relevancia á 
función social dos termos?  

c) Terminoloxías e políticas lingüísticas. Cales son os novos retos en materia de política 
lingüística en relación ao diálogo entre terminoloxía(s) e transmisión do coñecemento E entre 
terminoloxía e linguaxes científicas? 

As propostas de comunicación (arredor de 400 palabras), redactadas nalgunha das linguas oficiais da Rede, 
deberán enviarse á Secretaría de REALITER (realiter@unicatt.it) en formato .doc o máis tarde o 15 de 
xuño de 2021. No documento .doc non debe figurar máis que o título e a proposta de comunicación, non 
pode aparecer ningún elemento que identifique a autoría. Na mensaxe electrónica destinada á Secretaría (á 
que se xuntará o documento en .doc e unha fotografía do autor) si aparecerá con claridade o nome do autor 
ou autora e tamén a institución á que pertenza.  
Todas as propostas recibidas serán sometidas á avaliación do Comité científico 
 
Calendario 
Ata o 15 de xuño de 2021 – recepción das propostas; 

about:blank


Ata o 10 de xullo de 2021 – comunicación do resultado da avaliación das propostas feito polo Comité 
científico;  
Ata o 20 de setembro de 2021 – inscrición na Xornada (a ligazón indicarase no programa definitivo); 
7 e 8 de outubro de 2021 – XVII Xornada Científica REALITER ; 
A publicación das comunicacións está prevista para o ano 2022, despois do envío dos artigos a revisores 
en dobre cego. 
 
Comité científico 
Andrée Affeich, Lebanese American University, Beyrouth 
Ieda Alves, Universidade de São Paulo 
Rima Baraké, Université Libanaise 
Vahid Behmardi, Lebanese American University 
Manuel Célio Conceição, Universidade do Algarve e Conseil Européen pour les Langues 
Xavier Darras, Office québécois de la langue française 
Joaquín García Palacios, Universidad de Salamanca 
Maria da Graça Krieger, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Claudio Grimaldi, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Associazione Italiana per la 

Terminologia 
Cathia Jenainati, Lebanese American University 
Estela Lalanne de Servente, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 

Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti 
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