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 PRÊMIO ABRALIN50  
 

REGULAMENTO 
 

I – DAS INSCRIÇÕES: 
 
Pré-requisitos 

1. Serão aceitos somente TRABALHOS CIENTÍFICOS, na modalidade pôster, para concorrerem ao Prêmio 
Abralin50 no XI Congresso Internacional da Abralin. 

2. A inscrição do trabalho será realizada exclusivamente online (www.abralin.org/abralin50) e a data limite 
para submissão será até as 23h59min, horário de Brasília, do dia 16/12/2018. 

3. Ao menos um/a dos/as autores/as deverá estar inscrito/a no Congresso para a submissão do trabalho. 
4. Os resumos deverão estar em português, espanhol ou inglês. 
5. Os resumos deverão ser inscritos em uma das seguintes áreas temáticas: 

 
• Análise do Discurso 
• Aquisição da Linguagem 
• Ciências do Léxico 
• Dialetologia 
• Ensino de Língua(s) 
• Fonética 
• Fonologia 
• Historiografia Linguística 
• Letramento 

 

• Línguas de Sinais 
• Línguas Indígenas 
• Linguística Aplicada 
• Linguística Computacional 
• Linguística de Corpus 
• Linguística e Cognição 
• Linguística Histórica 
• Linguística Textual 
• Morfologia 

• Neurolinguística 
• Pragmática 
• Psicolinguística 
• Semântica 
• Semiótica 
• Sintaxe 
• Sociolinguística 
• Tradução 

6. Serão aceitas apenas propostas de sócios da ABRALIN, com anuidades em dia. 
 
Observações 

• O não cumprimento de qualquer uma das indicações acima implicará na desclassificação do trabalho. 
• A lista de trabalhos aprovados será divulgada a partir de 09 de janeiro de 2019. 

 
II – DA AVALIAÇÃO 
 
A avaliação envolverá duas fases. 
 
1ª fase: avaliação dos resumos  

• Cada trabalho será analisado a partir do resumo submetido. 
• Os resumos serão analisados por uma comissão de cada área temática, composta por membros indicados 

pelas Comissões Científicas da Abralin.  
• Os/As avaliadores/as atribuirão notas individuais para cada um dos itens relacionados a seguir: 



 

 

1. Relevância e contribuição do trabalho para a área de conhecimento 
2. Qualidade da redação e da organização do texto (clareza, concisão, objetividade, estrutura formal) 
3. Qualidade do conteúdo (referencial teórico, metodologia e análise apresentados/propostos) 

• Cada trabalho receberá uma nota de 1 a 5, segundo os critérios acima. 
• Serão classificados para a segunda fase apenas trabalhos que receberam a nota máxima (5) em todos os 

itens e que foram indicados para premiação pela comissão científica da área. Cada comissão cientifica 
indicará no máximo dois trabalhos por área temática. 

 
2ª fase: avaliação durante o evento 
Nesta fase, os trabalhos classificados na primeira fase deverão ser expostos em local, data e horário indicados pela 
organização do Congresso. O/A autor/a principal deverá estar presente para apresentação oral do pôster aos/as 
avaliadores/as. 
 
Informações sobre a apresentação: 

• O pôster deverá ter a dimensão de 80 cm x 120 cm, com orientação de retrato. 
• O trabalho deverá ser apresentado, obrigatoriamente, pelo/a primeiro/a autor/a. 
• Na eventual impossibilidade da presença do/a autor/a apresentador/a cadastrado/a, a organização do 

evento deverá ser notificada via e-mail sobre o motivo, sendo avaliada a possibilidade de substituição do/a 
autor/a apresentador/a. 

• Na data e horário da apresentação, previamente informados, o/a autor/a deverá comparecer ao local de 
exposição para a apresentação do trabalho aos avaliadores. Em caso de qualquer mudança de data ou 
horário, os/as autores/as serão comunicados/as. As Sessões de Pôster terão duração de 1 hora. 

• Atenção: A ausência do/a autor/a apresentador/a no horário e local de exposição para avaliação implicará 
na desclassificação do trabalho. 

 
Avaliação da apresentação do trabalho 

• A avaliação da apresentação dos pôsteres será realizada por uma comissão de avaliadores 
especificamente formada para este fim. Os avaliadores deverão declarar não haver conflito de interesse, 
declinando da avaliação de trabalhos quando houver. 

• A análise da apresentação gráfica e do conteúdo do pôster, assim como da apresentação oral, seguirá os 
seguintes critérios: 

1. Relevância e contribuição do trabalho para a área de conhecimento 
2. Qualidade da redação e da organização do texto (clareza, concisão, objetividade, estrutura 

formal) 
3. Qualidade do conteúdo (referencial teórico, metodologia e análise apresentados/propostos) 
4. Apresentação oral quanto à segurança, embasamento teórico e domínio do assunto 
5. Apresentação gráfica e de conteúdo do pôster 

• Cada trabalho receberá uma pontuação total de cada avaliador, sendo calculada uma média entre esses 
valores para, assim, se obter o resultado final. 

 
III – DA PREMIAÇÃO 
 
Os cinco primeiros colocados entre os trabalhos apresentados e avaliados no evento serão premiados da seguinte 
forma:  

• 1º lugar: R$ 1000,00, brindes da ABRALIN e livros de editoras parceiras e certificado de excelência 
• 2º lugar: brindes da ABRALIN e livros de editoras parceiras e certificado de excelência 
• 3º lugar: livros de editoras parceiras e certificado de excelência 
• Demais classificações: certificado de excelência 

 
Eventuais casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Prêmio Abralin50. 
 
A Comissão Organizadora 
ABRALIN50 
 
Maceió, dezembro de 2018. 
 


