
 

 

GRATO 2021 – 7.ª Conferência Internacional em Gramática & Texto 

Lisboa, 18-20 de novembro de 2021 

 

Chamada de resumos 

A GRATO – Conferência Internacional em Gramática & Texto – é uma conferência bianual que 
tem como objetivo o aprofundamento das relações entre gramática e texto/discurso, enquanto 
espaço de convergência e de subsidiariedade recíproca. Reúne contributos de linguistas cujo 
trabalho de investigação se situa em diferentes quadros teórico-metodológicos, privilegiando o 
tratamento de tópicos de morfologia, semântica, teoria do texto e análise do discurso, a partir 
de perspetivas sincrónicas e diacrónicas. 

A GRATO 2021 será realizada em linha, nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2021, e privilegiará 
os seguintes eixos temáticos: 

1. Relações e interações entre Gramática e Texto; 
2. Formas e construções – descrições e perspetivas; 
3. Entre facto e opinião – configurações gramaticais, discursivas e textuais; 
4. Didática e literacia em Gramática e Texto. 

 

Conferencistas 

Joaquim Dolz (Université de Genève) 

Johannes Angermuller (Open University) 

Sarah de Vogüé (Université Paris Nanterre) 

 

Modalidades de participação e envio de resumos 

Encontra-se aberta a receção de propostas nas seguintes modalidades: 

 Comunicações 
 Sessões coordenadas 

As propostas de comunicações e de sessões coordenadas deverão inscrever-se explicitamente 
num dos eixos temáticos. Os resumos poderão ser submetidos numa das línguas da Conferência: 
português, espanhol, francês ou inglês. 

As comunicações serão de 20 minutos, seguidas de 10 minutos de discussão. As sessões 
coordenadas incluirão um máximo de 4 comunicações, seguidas de discussão. 

De forma a garantir a diversidade, cada autor poderá submeter um máximo de duas propostas, 
apenas numa delas podendo constar como primeiro autor. 

 

  



 

 

As propostas de comunicações deverão incluir: 

 Título; 
 Nome(s) do/a(s) autor/a(es/as); 
 Afiliação; 
 Eixo temático em que se inscreve; 
 5 palavras-chave (máximo); 
 Resumo de 300 a 500 palavras, com explicitação dos objetivos, conceitos e quadros 

teórico-metodológicos convocados; 
 5 referências bibliográficas (máximo). 

 

As propostas de sessões coordenadas deverão incluir: 

 Nome do/a responsável da sessão; 
 Tema; 
 Nome(s) do/a(s) autor/a(es/as); 
 Afiliação; 
 Eixo temático em que se inscreve; 
 5 palavras-chave (máximo); 
 Resumo de cada uma das comunicações (sendo um dos resumos o da pessoa 

responsável pela sessão coordenada), com 300 a 500 palavras, explicitando os objetivos, 
conceitos e quadros teórico-metodológicos convocados e 5 referências bibliográficas 
(máximo). 

 

Submissão de propostas em: https://easychair.org/conferences/?conf=grato2021  

Endereço de contacto: grato@fcsh.unl.pt  

 

Valores de inscrição 

 Participante com comunicação e certificado: 30 euros 
 Participante sem comunicação e com certificado: 10 euros 
 Participante sem comunicação e sem certificado: Gratuito 
 Investigadores e colaboradores do CLUNL: Gratuito 

A inscrição é obrigatória para todas as modalidades de participação. 

 

Datas importantes 

 15 de maio de 2021: prazo limite para envio de resumos (prorrogação) 
 20 de julho de 2021: notificação de aceitação 
 30 de outubro de 2021: prazo limite para inscrição 

  



 

 

Comissão Organizadora 

Helena Topa Valentim (NOVA FCSH/CLUNL) | Teresa Oliveira (Politécnico de Portalegre/CLUNL) 
| Carla Teixeira (CLUNL) | Isabelle Simões Marques (Universidade Aberta/CLUNL) | Matilde 
Gonçalves (NOVA FCSH/CLUNL) | Rute Rosa (CLUNL) 

Grupo Gramática & Texto – CLUNL: http://clunl.fcsh.unl.pt/grupos_clunl/gramatica-texto/  

 


