Convite à apresentação de trabalhos (Call for
papers)
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Em apoio da diversidade linguística, os organizadores da conferência encorajaram a
tradução da Call for papers no maior número possível de línguas, e estas traduções
estão afixadas na página ISAWR.org website.

Tema da Conferência
Os organizadores da conferência de 2023 convidam-no a submeter resumos
para apresentações, simpósios, mesas redondas, e posters. O tema da
conferência de 2023 é “Desde a aprendizagem precoce da literacia até à escrita
na vida profissional”. Convidamos a submissão de artigos empíricos e teóricos
sobre o desenvolvimento da escrita em todas as fases da vida.
Tematicamente, os estudos podem incluir a aquisição precoce da escrita, a
escrita em todos os níveis de ensino (K-12), a escrita nas disciplinas e profissões,
a escrita multilingue, a escrita no local de trabalho ou noutros contextos
comunitários e institucionais, o impacto das novas tecnologias na aprendizagem
da escrita, e muito mais. Convidamo-lo também a apresentar trabalhos sobre
quaisquer outras áreas de utilização e prática da escrita, tais como a escrita em
programas educativos progressivos ou em larga escala, ou trabalhos que liguem
a investigação na escrita e criação de políticas. Acolhemos com agrado trabalhos
que levantem questões metodológicas sobre a investigação da escrita.
Aceitamos trabalhos de qualquer tradição de investigação.

Tipos de apresentação
Há quatro tipos de apresentação:


Apresentação individual de um paper: apresentações de 20 minutos
seguidas de 10 minutos de discussão.



Simpósio: Vários investigadores que trabalham em questões
relacionadas. Duração: 90 minutos. Estes simpósios podem assumir duas
formas: simpósios de equipa e simpósios que reúnem vários
investigadores ou académicos de diferentes equipas ou países. Este
segundo tipo de simpósio é fortemente encorajado, pois faz da
conferência um local de intercâmbio intelectual e de trabalho colectivo.



Mesa redonda: Foca-se num tema que é discutido procurando pontos
convergentes e divergentes. Duração: 90 minutos. O autor da proposta
fornece o tema e os tópicos que serão discutidos durante a mesa
redonda.



Apresentações de posters: Pode consistir em trabalhos concluídos ou em
curso. Os posters devem apresentar um resumo escrito, e serão exibidos
numa área designada.

Condições e critérios para a seleção dos papers

Apresentações individuais de papers e apresentações em poster
O resumo/abstract deve conter







Um título que indica o tema e o campo de trabalho
O problema de investigação, questão ou objectivo do estudo, incluindo
uma descrição sucinta do contributo do estudo actual para o
conhecimento
O desenho do estudo, que deve incluir informação sobre o mesmo:
o Participantes ou outras fontes de dados (por exemplo, corpus)
o Estratégias analíticas, incluindo informação sobre a forma como os
dados foram recolhidos e analisados
Os resultados, objetivos alcançados e limitações mais importantes

Extensão do abstract e permitir revisão cega



Os resumos não devem exceder 650 palavras (excluindo referências e
tabelas)
Os resumos não devem conter nomes, filiações ou outras informações
que possam identificar o(s) autor(es)

Não serão consideradas propostas para apresentações individuais com mais de
650 palavras (excluindo referências e tabelas) e/ou que não estejam
apropriadamente alteradas para uma revisão cega.

Simpósios
Os resumos devem conter
o Uma breve caracterização geral/ síntese (máx. 300 palavras) indicando o
objectivo do simpósio. A síntese deve indicar quem irá presidir aos
simpósios.
o Os resumos para apresentações individuais nos simpósios devem conter:
o Um título indicando o tópico e o campo de trabalho
o O problema, questão ou objectivo da investigação do estudo,
incluindo uma descrição sucinta do contributo do estudo actual
para o conhecimento
o O desenho do estudo, que deve incluir informação sobre o mesmo:
 Participantes ou outras fontes de dados (por exemplo,
corpus).
 Estratégias analíticas, incluindo informação sobre a forma
como os dados foram recolhidos e analisados.
 Os resultados, objetivos cumpridos e limitações mais
importantes.
Extensão do abstract e permitir revisão cega




A síntese não deve ter mais de 300 palavras
As propostas para apresentações individuais não devem ter mais de 650
palavras (excluindo referências e tabelas) por apresentação
As propostas (excepto a síntese) não devem conter nomes, filiação ou
outras informações que possam ser utilizadas para identificar o(s)
autor(es)

Não serão consideradas propostas para apresentações individuais com mais de
650 palavras (excluindo referências e tabelas) e/ou que não estejam
apropriadamente alteradas para uma revisão cega.

Mesa redonda
Os resumos devem conter




Uma breve síntese que explica o objectivo da mesa redonda (por
exemplo, debater o papel da tecnologia na avaliação escrita). O
documento deve indicar quem irá presidir a mesa redonda.
Breves descrições (máx. 200 palavras) das posições dos oradores
convidados a participar. As descrições devem indicar o ponto de vista de
cada orador.

Extensão do abstract e permitir revisão cega




A síntese não deve ter mais de 300 palavras.
As propostas para apresentações individuais não devem ter mais de 200
palavras (excluindo referências e tabelas), por apresentação.
As propostas (excepto a síntese) não devem conter nomes, instituições de
origem ou outras informações que possam ser utilizadas para identificar
o(s) autor(es).

Não serão consideradas propostas para apresentações individuais com mais
de 200 palavras (excluindo referências e tabelas) e/ou que não estejam
apropriadamente alteradas para uma revisão cega.

Calendário
Data limite para a apresentação de resumos: 20 de Abril de 2022, 23:59
(Europa/Oslo).
A notificação de aceitação será enviada por e-mail aos apresentadores o mais
tardar até 30 de Junho de 2022.
Os proponentes devem aceitar o convite e inscrever-se na conferência a fim de
surgirem no programa até 30 de Novembro de 2022.
Leia mais sobre as datas da WRAB em Information - Datas importantes.

Processo de revisão
O comité científico examinará os resumos de forma anónima. O primeiro autor
e os seus eventuais co-autores permanecerão anónimos, mas naturalmente o
comité organizador precisa de saber quem são.
Política linguística

Directrizes de submissão
Embora a língua de trabalho da conferência seja o inglês, a ISAWR e os
organizadores da conferência reconhecem a importância crítica da diversidade
linguística, o valor da ligação entre académicos que falem diferentes línguas, e a
importância de compreender a escrita em todas as línguas e em todas as
geografias e contextos.
Para esse fim, encorajamos a utilização de dados, casos e exemplos em todas as
línguas. Do mesmo modo, as apresentações orais podem ser em qualquer
língua, desde que os apresentadores se certifiquem de que os falantes de inglês
são capazes de acompanhar a conversa (por exemplo, através de diapositivos
escritos em inglês, comutação de códigos e tradução; folhetos traduzidos;
legendas ao vivo; etc.)
Além disso, os organizadores da conferência acolhem favoravelmente a
apresentação de resumos em todas as línguas, desde que os resumos sejam
acompanhados de traduções em inglês. Em todos os casos, serão feitos esforços
para que o resumo seja lido e revisto na sua língua original.
Se estiver a traduzir o seu resumo para inglês a partir de outra língua, existem
muitas boas ferramentas de tradução* que são úteis para todos os
investigadores e académicos. Notamos que qualquer variedade de inglês é bemvinda: O princípio deve ser o de tentar ter a certeza que o resumo é tão
compreensível quanto possível para os revisores avaliarem o valor da proposta.
Para esse efeito, se houver um termo ou conceito específico da língua que não
tenha uma tradução directa, por favor explique-o o mais claramente possível no
seu resumo ou como uma nota de rodapé. Do mesmo modo, evite acrónimos e
características contextuais (institucionais, por exemplo, ou específicas da
região). Salientamos que isto é importante para qualquer resumo; os revisores
podem vir de uma variedade de instituições e contextos, e os autores devem ter
o cuidado de clarificar termos ou conceitos específicos do contexto.
Antes da conferência, daremos orientações para que todos os apresentadores
tornem as suas apresentações mais acessíveis conceptualmente, uma vez que
provêm de diferentes tradições em diferentes contextos.

Línguas para o convite à apresentação de trabalhos
Em apoio da diversidade linguística, os organizadores da conferência
encorajarão a tradução da call for papers para o maior número de línguas
possível, e estas traduções serão publicadas no website ISAWR.org.

Política linguística para as apresentações da conferência
Sessões Plenárias
Se necessário, todas as sessões plenárias serão interpretadas em inglês. Outras
línguas serão consideradas e acomodadas conforme necessário, com base na
informação de registo dos participantes.
Sessões simultâneas
Como referido, a língua de trabalho da conferência é o inglês. Por conseguinte,
todas as apresentações individuais e dos paineis devem A) ser entregues em
inglês ou B) ser entregues na língua preferida do apresentador com alternativa
para os ouvintes em inglês (ou seja, o apresentador precisa de fornecer
diapositivos detalhados e/ou folhetos ou intérpretes em inglês).
Sessões de posters
Os apresentadores são bem-vindos para criar e apresentar cartazes
multilingues, desde que os cartazes sejam acessíveis a falantes de inglês.

Fórum da Diversidade Linguística na WRAB VI
Durante a conferência, a ISAWR acolherá um almoço especial centrado na
exploração e discussão de questões relacionadas com a diversidade linguística,
a missão da ISAWR, e as futuras conferências WRAB.
*Alguns websites que oferecem serviços de tradução automática. O WRAB 2023,
NTNU ou ISAWR não são responsáveis por qualquer um destes websites:
https://translate.google.ca/
https://blog.gengo.com/10-online-translation-tools-translators/
https://opensource.com/article/17/6/open-source-localization-tools
https://www.deepl.com/translator
https://www.freetranslations.org/

