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O rápido crescimento da internacionalização e o respetivo aumento da heterogeneidade e da diversidade
exigem novas abordagens ao ensino e à aprendizagem das línguas no ensino superior. O desafio de
realinhar os conceitos de língua e dos próprios cursos de línguas para perfis de aprendentes em constante
mudança e para novas formas de aprender significa que a área das Línguas para Fins Específicos tem
estado no centro de mudanças significativas, não apenas nas abordagens à análise da própria língua, mas
também nas abordagens à avaliação de necessidades, objetivos de aprendizagem, metodologias de
pesquisa e métodos de ensino. As especificidades e peculiaridades decorrentes da complexidade das
áreas científicas de estudo no ensino superior em todo o mundo demonstram a fecundidade deste tipo de
pesquisa. Os desafios das Línguas para Fins Específicos correlacionam-se com os do ensino de línguas
estrangeiras em geral, no entanto há outros que são mais específicos, uma vez que os aprendentes estão
empenhados em satisfazer uma necessidade prática e um propósito particular. O desenho do currículo
que se baseia nas características da linguagem em contextos académicos e profissionais específicos pode,
assim, servir como apoio fundamental aos professores em sala de aula.
Dado que tanto a aprendizagem como o ensino de Línguas para Fins Específicos no ensino superior
merecem um fórum especial para trocar ideias e resultados de investigação, a Conferência Internacional
ReCLes.pt 2019 visa promover a investigação nestas áreas e, em particular, realçar as implicações
pedagógicas e a importância da análise de língua de registos científicos no âmbito das Línguas para Fins
Específicos no ensino superior.
Podemos recorrer a uma variedade de abordagens ao ensino e/ou aprendizagem para incentivar os
alunos a fazer uso pleno das suas experiências (plurilingues) e competências linguísticas. Assim,
contribuições sobre os seguintes tópicos são incentivadas:
1. Línguas para Fins Específicos: Turismo e Hospitalidade, Negócios, Língua para Fins Académicos,
Direito, entre outras
2. Os caminhos convergentes e divergentes de CLIL (Aprendizagem integrada de conteúdos e
línguas) e Línguas para Fins Específicos no Ensino Superior
3. Competências (comunicativas) interculturais em espaços multiculturais
4. Análise de necessidades para desenvolvimento de currículos, avaliação, exames e certificação.

5. Estratégias de ensino e aprendizagem: motivação, perspetivas críticas, aborgagens baseadas em
corpora, abordagens interdisciplinares.
6. Línguas e empregabilidade
7. A política económica das línguas
Mesa redonda sobre recolha e reconhecimento de evidência de aprendizagem
Moderadora: María del Carmen Arau Ribeiro
Esta sessão, em inglês, irá dedicar-se à partilha de práticas de sala de aula para avaliação. Os participantes
devem estar preparados para partilhar as suas práticas de sala de aula através das quais promovem o
envolvimento do estudante na sua própria avaliação multimodal. Deve ser enviado com antecedência UM
diapositivo apenas para recles.pt2019intconf@gmail.com com o assunto “Workshop: nome do participante”.
Máximo de participantes com diapositivo: 20.
Todos os outros participantes da conferência são bem-vindos para assistir e participar na sessão de
perguntas e respostas desta sessão.
Instituições anfitriãs:
Centro de Línguas da Universidade do Algarve (CL-UAlg) em associação com
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo - UAlg
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - UAlg
Escola Superior de Educação e Comunicação – UAlg
ReCLes.pt – Associação de Centros de Línguas do Ensino Superior em Portugal
Comunicações
Comunicações de 20 minutos seguidas de 10 minutos de discussão. Estará disponível o equipamento padrão
com internet. Agradecemos que nos informe se for necessário algum outro tipo de equipamento,
especialmente se precisar de som.
Pósteres
Pósteres (A1, 594mm x 841mm) são bem-vindos e os autores terão uma sessão de apresentação e discussão
especificada no programa da conferência (sessão WTT: We Talk Together)
Línguas da conferência
Português, Inglês, Francês e Espanhol.
Local
Complexo Pedagógico
Campus da Penha – Estrada da Penha
8006-136 Faro
Portugal.
Coordenadas GPS: 37°01'42.4"N 7°55'28.4"W
https://www.ualg.pt/pt/content/localizacao
Contacto
recles.pt2019intconf@gmail.com

Submissão de resumos
Os resumos devem ser enviados em inglês e na língua de apresentação, se for diferente.
Por favor, envie um resumo de 350 a 400 palavras com uma breve nota biográfica (máximo de 150
palavras) através do formulário web disponível no site da conferência. http://recles.pt/ no separador

<EVENTOS>, até 30 de abril de 2019.
A notificação de aceitação será enviada até 30 de maio de 2019.
A sua submissão deve ser enviada em duas páginas separadas indicadas abaixo (capa + resumo) para
garantir o completo anonimato durante o processo de revisão.
O modelo para pósteres/cartazes será fornecido pelos organizadores da conferência.
Os resumos aceites serão publicados no livro de resumos da conferência (Conference Book of Abstracts).
Por favor, use o modelo abaixo para submeter seu resumo.
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FOLHA DE ROSTO
Título do resumo [Cambria 12 pts, negrito, esquerda]
[espaço]
Nome e email do primeiro autor [Cambria, 10 pts, negrito, esquerda]
Nome da instituição [Cambria, 10 pts, normal, esquerda]
País [Cambria, 10 pts, normal, esquerda]
Nome e email do segundo autor [Cambria, 10 pts, negrito, esquerda]
Nome da instituição [Cambria, 10 pts, normal, esquerda]
País [Cambria, 10 pts, normal, esquerda]
Nome e email do xx autor [Cambria, 10 pts, negrito, esquerda]
Nome da instituição [Cambria, 10 pts, normal, esquerda]
País [Cambria, 10 pts, normal, esquerda]
Língua da comunicação [inglês ou português ou francês ou espanhol] [Cambria, 10 pts, negrito, esquerda]
Curta nota biográfica de cada autor (max 150 palavras) [Cambria, 10 pts, normal, esquerda]

RESUMO EM INGLÊS
TÍTULO DO RESUMO [10 pts, normal, centrado]
[espaço]
Tópico de investigação [de acordo com a CdT da conferência] [Cambria, 10 pts, normal, centrado]
[espaço]
O texto do resumo deve ter entre 350 e 400 palavras e ser escrito em texto normal, utilizando Cambria 10
pts, alinhamento justificado, espaçamento 1,5 linhas. Todas as margens devem ser definidas em 2,5 cm. Por
favor, não inclua cabeçalos ou notas de rodapé.
[espaço]
Palavras-chave: Inclua 3 a 5 palavras-chave, separadas por vírgulas.
Entre 5 e 8 referências (normas APA)
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RESUMO NA LÍNGUA DA COMUNICAÇÃO SE DIFERENTE DE INGLÊS
TÍTULO DO RESUMO [10 pts, normal, centrado]
[espaço]
Tópico de investigação [de acordo com a CdT da conferência] [Cambria, 10 pts, normal, centrado]
[espaço]
Oportunidades
dedeve
publicação
O
texto do resumo
ter entre 350 e 400 palavras e ser escrito em texto normal, utilizando Cambria 10
pts,
alinhamento
linhas.
Todas(data
as margens
devem
ser definidas
empara
2,5 cm.
Os autores
serão justificado,
convidadosespaçamento
a submeter o 1,5
artigo
completo
limite 31
de Janeiro
de 2020)
ser Por
publicado
em número
especial
de revista
ou em livro editado.
favor,
não inclua
cabeçalos
ou notas
de rodapé.
[espaço]
A aceitação do resumo para comunicação na conferência não garante a subsequente aceitação para publicação.
A decisão final será
do comité
organizador e separadas
comité científico.
Palavras-chave:
Inclua
3 a 5 palavras-chave,
por vírgulas.
Entre 5 e 8 referências (normas APA)

Datas importantes
Submissão de resumo
Notificação de aceitação
Inscrição antecipada
Data limite para a inscrição
Datas da conferência

Primeira chamada
Segunda chamada
30 de março de 2019
30 de abril de 2019
30 de abril de 2019
30 de maio de 2019
30 de junho de 2019
10 de setembro de 2019
3 e 4 de outubro de 2019

Taxas de inscrição
Inscrição (antes de 30 de junho): 75 EUR
Inscrição (antes de 10 de setembro): 95 EUR
Inscrição para estudantes: 30 EUR (a tarifa para estudantes aplica-se a estudantes a tempo inteiro de
primeiro ou segundo ciclos; o comprovativo do estatuto de estudante é obrigatório).
A taxa de inscrição inclui os seguintes itens:
• Quinta-feira – um coffee-break
• Sexta-feira – dois coffee-breaks & almoço
• Entrada em todas as sessões da conferência
• Cerimónia de boas-vindas
• Livro de resumos
• Certificado de presença/certificado de apresentação
Será organizado um jantar na quinta-feira, 3 de outubro, que será cobrado separadamente (curso estimado de
€25, a ser pago no local).
Alojamento
O Campus da Penha está a 20 minutos a pé do centro da cidade, onde estão situados a maioria dos hotéis, a
estação ferroviária e de autocarros.
Existem muitas opções de alojamento em Faro a uma distância confortável a pé ou de autocarro do campus.
Por favor, contacte diretamente os hotéis para preços de quartos e reservas.
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