
 
 

 
 

XVIII Jornada Científica REALITER  
XXXII Colóquio Ass.I.Term (Associazione Italiana per la Terminologia) 

 
Os projetos de investigação em terminologia : dinâmicas e resultados 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, 6 e 7 de outubro de 2022 

 
A implementação de projetos de investigação em terminologia é frequentemente executada através de 
bolsas nacionais e/ou internacionais, através do financiamento de projetos de investigação individuais ou 
em equipa - tais como os do ERC (European Research Council) do Programa europeu Horizon, as bolsas 
individuais Marie Skłodowska-Curie, os convites ministeriais à excelência e os convites “Jovens 
Investigadores” dos vários países. Estes programas são avaliados com base em critérios de excelência, 
impacto e concretização, e apoiam projetos científicos sobre temas ambiciosos e arriscados, permitindo 
aos vencedores criar as suas próprias equipas de investigação em torno de um tema original. Para além 
dos esquemas públicos de financiamento da investigação no mundo, existem também vias de 
financiamento através de fundações de prestígio, instituições públicas e privadas. 

A XVIII Jornada Científica da REALITER e o XXXII  Colóquio da  Ass.I.Term visam apresentar aos 
colegas, aos doutorandos, aos estudantes e à comunidade da linguas românicas a dinâmica da atual 
investigação em terminologia financiada, com trabalhos em curso, recentemente concluídos ou à espera 
de resultados de avaliação. 

A XVIII Jornada Científica da REALITER e o XXXII  Colóquio da  Ass.I.Term pretendem  reunir as 
reflexões mais incisivas e de vanguarda sobre a investigação atual em terminologia teórica e aplicada. 

Os eixos possíveis para a reflexão são os seguintes:  

a) Abordagens metodológicas e investigação terminológica; 
b) Terminologia e tradução especializada 
c) Terminologia e ensino de línguas especializadas 
d) Terminologia, mediação e comunicação especializada; 
e) Terminologias e políticas linguísticas. 

As propostas de comunicação (aproximadamente 400 palavras), escritas numa das línguas oficiais da Rede 
(catalão, espanhol, francês, galego, italiano, português, romeno), devem ser enviadas ao Secretariado 
REALITER (realiter@unicatt.it) e ao Secretariado Ass.I.Term (info@assiterm91.it) em formato .doc até 
15 de maio de 2022. O documento .doc deve conter apenas o título e a proposta em papel; não deve 
conter nada que possa identificar o(s) autor(es). No e-mail para os Secretariados (com o documento .doc 
e uma foto do(s) autor(es) em anexo), o nome do(s) autor(es) e da instituição a que pertencem devem ser 
claramente especificado.  

Todas as propostas recebidas serão submetidas à Comissão Científica para avaliação. 
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Calendário 

Até 15 de maio de 2022 – receção das propostas;  
Até 30 de maio de 2022 – comunicação dos resultados da avaliação feita pela Comissão Científica; 
Até 20 de setembro de 2022 – inscrição na Jornada e no Colóquio (será indicado o link no programa 
definitivo); 
6 e 7 de outubro   de 2022 – XVIII Jornada Científica da REALITER e XXXII  Colóquio da  Ass.I.Term. 
A publicação das comunicações está prevista para 2023, depois de submissão dos textos a avaliação  
duplo-cego.  
 
Comissão científica 

Ieda Alves, Universidade de São Paulo 
Assunta Caruso, Università della Calabria 
Manuel Célio Conceição, Universidade do Algarve e Conseil Européen pour les Langues 
Iria da Cunha Fanego, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Xavier Darras, Office québécois de la langue française 
Francesca Dovetto, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Claudio Grimaldi, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Associazione Italiana per la 

Terminologia (Ass.I.Term) 
Estela Lalanne de Servente, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 

Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Mercé Lorente, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 
Manuel Núñez Singala, Universidade de Santiago de Compostela 
Paola Puccini, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Étienne Quillot, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) 
Francesco Sabatini, Président honoraire Associazione Italiana per la Terminologia (Ass.I.Term) 
Paul de Sinety, Délégué général à la langue française et aux langues de France 
Daniela Vellutino, Università degli Studi di Salerno 
Maria Teresa Zanola, Secrétaire Générale REALITER e Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Comissão organizadora 

Eleonora Marzi, Università degli Studi di Bologna 
Silvia Domenica Zollo, Secrétariat REALITER e Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 


