
 

 

 

 

Chamada de trabalhos para mesa redonda da ALES na WRAB 2023 
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Chamada para submissões em português 

A Associação Latino-Americana de Estudos de Redação em Ensino Superior e Contextos 

Profissionais (ALES) em parceria com a Sociedade Internacional para o Avanço da Pesquisa de 

Escrita (ISAWR) convida os membros da ALES a submeterem resumos para nossa mesa 

redonda especial a ser realizada na Conferência de Escrita Além das Fronteiras (WRAB) 2023.  

Essa mesa redonda da ALES será um espaço para intercâmbio internacional onde 

pesquisadores latino-americanos compartilharão trabalhos regionais oportunos de relevância 

global com colegas além das fronteiras. As apresentações deverão abordar questões e desafios 

cultural e historicamente situados na América Latina, que são globalmente relevantes para uma 

conversa transfronteiriça sobre escrita e teoria de pesquisas.  

Idioma  

Os organizadores do ISAWR e da WRAB reconhecem o valor da diversidade linguística. Assim, 

convidamos os pesquisadores a submeterem trabalhos de pesquisas originais em inglês, 

espanhol e português. Ainda assim, observe que a língua de trabalho da conferência é inglês, 

portanto, as apresentações deverão ser feitas em inglês ou em qualquer outro idioma com 

acomodações para ouvintes ingleses (intérpretes, slides traduzidos, etc.)  

Diretrizes de submissão 

Este edital seguirá os mesmos procedimentos e critérios da chamada regular da WRAB, exceto 

que, aqui, os trabalhos em espanhol e português serão aceitos mesmo sem uma tradução em 

inglês.  

https://syracuseuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_em0ZIPu2rJVKsTA?jfefe=new


• Convidamos artigos teóricos ou empíricos sobre o desenvolvimento da escrita em todas 

as etapas da vida, em conformidade com o tema da conferência: do aprendizado precoce 

da alfabetização à escrita na vida profissional.  

• As submissões deverão incluir:  

• Um título indicando o tema e o campo de trabalho 

• O problema da pesquisa, questão ou objetivo do estudo, incluindo uma descrição 

sucinta da contribuição do conhecimento do presente estudo 

• O desenho do estudo, que deve incluir informações sobre: 
o Participantes ou outras fontes de dados (por exemplo, corpuses) 
o Estratégias analíticas, incluindo informações sobre como os dados foram 

coletados e analisados 

• Os resultados, conquistas e limitações mais importantes 

• Os resumos não devem exceder 650 palavras (excluindo referências e tabelas) 

• Os resumos não devem conter nomes, afiliações ou outras informações que 

possam identificar o autor(s). 

Processo de revisão 

Um comitê científico especial da ALES examinará os resumos anonimamente. Você e seus 

eventuais coautores permanecerão anônimos, mas o comitê da ALES-WRAB precisará saber 

quem é você. 

SUBMISSÕES 
As inscrições serão recebidas através deste formulário até o dia 29 de agosto de 2022 
 

 

https://syracuseuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_em0ZIPu2rJVKsTA?jfefe=new

