
	

	

	

Primeira	Convocatória	
	
XXIII	CONGRESSO	ARQUISUR		-		XXXVIII	ENCONTRO	ARQUISUR	

A PRODUÇÃO DA CIDADE CONTEMPORÂNEA NO CONE SUL:  
DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA ARQUITETURA E DO URBANISMO 
Escola	de	Arquitetura	–	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	

2	a	4	de	Outubro	de	2019,	Belo	Horizonte,	Minas	Gerais	

 
A	 cidade	 latino-americana	 não	 existe	 como	 realidade	 natural,	 como	 alertava	Gorelik	 (2005),	
nem	pode	ser	compreendida	como	categoria	explicativa	que	consiga	abarcar	a	diversidade	dos	
contextos	urbanos	na	América	 Latina.	 	A	busca	pelo	 reconhecimento	das	especificidades	das	
cidades	 do	 subcontinente	 foi,	 no	 entanto,	 uma	 figura	 recorrente	 no	 imaginário	 e	 na	 cultura	
arquitetônico-urbanística	 ao	 longo	 do	 século	 XX.	 O	 fenômeno	 da	 urbanização	 acelerada,	 no	
qual	 atuavam	 arquitetos	 sul-americanos	 entre	 1950	 e	 1980,	 ampliou	 o	 sentimento	 de	
pertencimento	a	um	contexto	comum	e	fomentou	o	desenvolvimento	de	construções	teóricas	
específicas.	 	Em	torno	desta	questão,	construíram-se	debates	e	intercâmbios,	estabeleceram-
se	diálogos	com	outras	disciplinas,	reconheceram-se	atributos	locais	e	regionais.	 
Ainda	 hoje,	 a	 região	 permanece	 como	 uma	 das	 mais	 urbanizadas	 no	 mundo.	 Contudo,	 o	
fenômeno	da	Urbanização	Extensiva	(Monte-mór,	2005),	a	hipótese	da	urbanização	completa	
(Lefebvre,	 1970)	 e	 o	 interesse	 pelas	 urbanizações	 periféricas	 deixaram	 de	 ser	 temas	 cuja	
ressonância	maior	 limita-se	 às	 fronteiras	 da	 cultura	 disciplinar	 regional.	Questões	 que	 antes	
eram	 caras	 aos	 arquitetos	 e	 urbanistas	 sul-americanos	 tornaram-se,	 nas	 últimas	 décadas,	
pautas	de	debates	internacionais.	 
Sem	pretender	identificar	traços	e	características	comuns	a	priori,	nem	afirmar,	por	outro	lado,	
sua	 inexistência,	 a	 presente	 proposta	 para	 o	 ARQUISUR	 pretende	 refletir	 sobre	 o	 lugar	 do	
arquiteto-urbanista	 na	 produção	 da	 cidade	 contemporânea	 na	 América	 do	 Sul,	 bem	 como	
sobre	 quais	 as	 contribuições	 que	 a	 perspectiva	 local	 e	 as	 experiências	 acumuladas	 podem	
permitir	 para	 a	 atuação	 e	 a	 intervenção	 na	 Cidade	Difusa	 (Indovina,	 1990)	 como	 fenômeno	
global. 
A	 temática	 geral	 proposta	para	o	 XXXVII	 Encontro	 e	 XXII	 Congresso	de	 Escolas	 e	 Faculdades	
Públicas	de	Arquitetura	da	América	do	Sul	(ARQUISUR)	a	realizar-se	em	Belo	Horizonte,	Brasil,	
de	2	a	4	de	outubro,	servirá	de	referência	para	as	conferências,	mesas	redondas,	submissão	de	
trabalhos	 e	 oficinas	 temáticas,	 buscando	 sempre	 destacar	 os	 aspectos	 específicos	 e	
pertinentes	 ao	 contexto	 sul-americano	 e	 aos	 desafios	 das	 instituições	 públicas	 de	 ensino,	
pesquisa	e	extensão.	

O	 evento	 contará	 com	 duas	 modalidades	 de	 submissão:	 trabalhos	 científicos	 e	 oficinas	
temáticas.	 As	 propostas	 para	 ambos	 os	 tipos	 de	 modalidade	 deverão	 relacionar-se	 com	 a	
temática	geral	do	evento	e	enquadrar-se	em	um	dos	subtemas	abaixo	especificados:	 
 

a) O	projeto	na	produção	da	cidade	sul-americana	contemporânea;	



	

	

b) O	 planejamento	 urbano	 e	 regional	 na	 produção	 da	 cidade	 sul-americana	
contemporânea;		

c) O	patrimônio	e	a	memória	na	cidade	sul-americana	contemporânea;		

d) Tecnologias	e	sustentabilidade	na	produção	da	cidade	sul-americana	contemporânea;		

e) A	construção	da	cidade	sul-americana	contemporânea:	história	e	historiografias;	

f) A	cidade	sul-americana	contemporânea	sob	a	perspectiva	do	Sul	Global.	

 
1. BASES	PARA	SUBMISSÃO	DE	TRABALHOS	CIENTÍFICOS	
A	 submissão	 dos	 trabalhos	 será	 feita	 em	 duas	 etapas:	 submissão	 de	 resumos	 e,	

posteriormente,	de	artigos	completos.	A	seleção	dos	trabalhos	para	publicação	será	realizada	
por	comitê	científico	internacional	com	base	na	análise	dos	resumos.	Os	autores	que	tiverem	
sua	 proposta	 de	 comunicação	 aprovada	 na	 primeira	 etapa	 terão	 seus	 artigos	 completos	
publicados	 nos	 anais,	 desde	 que	 respeitados	 os	 prazos	 estabelecidos	 pelo	 cronograma	 e	 as	
normas	de	formatação. 
 
1.1	IDIOMAS	OFICIAIS 
Português	e	espanhol	
	
1.2	NORMAS	PARA	A	SUBMISSÃO	DE	RESUMOS:	

Os	 resumos	 deverão	 apresentar	 os	 objetivos,	 métodos	 e	 resultados	 e	 respeitar	 o	 limite	 de	
extensão	 de	 500	 palavras	 no	 corpo	 central	 do	 texto	 (título	 e	 bibliografia	 excluídos).	 As	
propostas	 deverão	 ser	 enviadas	 em	 arquivo	 PDF	 (elaborado	 de	 acordo	 com	 o	 template	
disponível	no	site	do	evento)	com	tamanho	máximo	de	1MB.	A	submissão	será	realizada	por	
meio	 de	 plataforma	 de	 gestão	 de	 eventos	 indicada	 no	 site	 do	 evento:	
www.arq.ufmg.br/arquisur2019/.	De	forma	sucinta,	as	regras	de	formatação	dos	resumos	são: 

• Título	em	fonte	Calibri	tamanho	12,	negrito,	alinhado	à	esquerda; 
• Indicação	 da	 subárea	 de	 enquadramento	 da	 proposta	 em	 fonte	 Calibri	

tamanho	11,	normal,	alinhado	à	esquerda;	 
• Corpo	do	texto	com	extensão	até	500	palavras,	em	fonte	Calibri	 tamanho	11	

normal,	 justificado,	 com	 espaçamento	 de	 1,15.	 As	 citações	 deverão	 ser	
referenciadas	no	sistema	autor-data.	Não	serão	aceitas	notas	de	rodapé. 

• Palavras-chave:	até	três	palavras-chave,	em	fonte	Calibri	tamanho	11,	normal,	
alinhado	à	esquerda;	

• 	As	referências	bibliográficas	citadas	ao	longo	do	resumo	deverão	ser	 listadas	
ao	final	do	texto	em	fonte	Calibri	tamanho	10,	normal,	alinhadas	à	esquerda,	
com	espaçamento	simples	e	de	acordo	com	as	normas	da	ABNT.	As	referências	
não	serão	computadas	no	limite	de	extensão	de	palavras	estabelecido	para	os	
resumos. 

 
1.3	NORMAS	PARA	O	ENVIO	DE	TRABALHOS	COMPLETOS 
Os	artigos	finais	deverão	apresentar	os	objetivos,	métodos	e	resultados	e	ter	entre	3000	e	
6000	palavras	totais.	O	texto	poderá	conter	figuras,	gráficos	ou	tabelas.	Os	autores	com	



	

	

resumos	aceitos	se	comprometem	enviar	o	texto	do	artigo	final	dentro	das	normas	de	
formatação	especificadas	abaixo	e	pelo	template.	Artigos	fora	da	formação	ou	em	desacordo	
com	a	proposta	apresentada	no	resumo	previamente	aceito	serão	recusados. 

• Envio	 do	 arquivo	 digital	 em	 formato	 PDF,	 tamanho	 máximo	 de	 1MB,	 via	
plataforma	de	gestão	de	eventos; 

• Até	15	páginas	tamanho	A4,	de	acordo	com	o	template; 
• Título	em	fonte	Calibri	tamanho	14,	negrito,	alinhado	à	esquerda; 
• Indicação	do(s)	autor(es),	filiação,	email	para	contato	em	fonte	Calibri	

tamanho	11,	alinhado	à	esquerda,	com	espaçamento	simples.	 
• Indicação	da	subárea	de	enquadramento	da	proposta	em	fonte	Calibri	12,	

normal,	alinhado	à	esquerda;	 
• Subtítulos,	quando	houver,	em	fonte	Calibri	tamanho	12,	negrito,	alinhado	à	

esquerda; 
• Corpo	do	texto	em	fonte	Calibri	11	normal,	justificado,	com	espaçamento	de	

1,5.	As	citações	deverão	ser	referenciadas	no	sistema	autor-data.	Não	serão	
aceitas	notas	de	rodapé. 

• 	As	referências	bibliográficas	citadas	ao	longo	do	texto	deverão	ser	listadas	ao	
final	do	texto	em	fonte	Calibri	tamanho	10,	normal,	alinhadas	à	esquerda,	
espaçamento	simples	e	de	acordo	com	as	normas	da	ABNT. 

• As		imagens,	gráficos	ou	tabelas	deverão	ser	inseridas	no	corpo	do	texto.	A	sua	
legenda	deverá	ser	apresentada	em	fonte	Calibri	tamanho	10,	normal,	
alinhado	à	esquerda. 

1.4 PUBLICAÇÃO	DOS	ANAIS	
Os	resumos	e	trabalhos	completos	aceitos	serão	publicados	nos	Anais	do	Evento	com	ISSN	e	
viabilizados	 em	 plataforma	 digital,	 desde	 que	 confirmem	 seu	 interesse	 em	 participar	 do	
evento	por	meio	do	pagamento	da	inscrição	de	ao	menos	um	de	seus	autores	até	o	dia	25	de	
agosto.		

	
1.5 CALENDÁRIO	PARA	SUBMISSÃO	DE	TRABALHOS	
•	Envio	de	Resumos:	23/06/19	

•	Data	limite	para	divulgação	dos	trabalhos	aceitos:	08/07/19	
•	Data	limite	de	pagamento	da	inscrição	por	pelo	menos	um	dos	autores	(condição	para	
publicação	nos	Anais)	:	25/08/19	
•	Envio	dos	Trabalhos	Completos	para	publicação:	25/08/19	
•	Data	prevista	para	divulgação	da	programação	final	e	da	grade	de	apresentação	dos	
trabalhos	aceitos	para	apresentação	oral:	02/09/19	
 

2. BASES	PARA	SUBMISSÃO	DE	OFICINAS	TEMÁTICAS	
 
A	 proposição	 de	 Oficinas	 Temáticas	 estará	 aberta	 a	 docentes	 que	 atuem	 em	 Escolas	 e	
Faculdades	 Públicas	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 da	 América	 do	 Sul.	 Essas	 oficinas	 deverão	
desenvolver	de	forma	prática	aspectos	pertinentes	a	um	dos	subtemas	do	evento	e	se	destinar	



	

	

a	pequenos	grupos	de	estudantes	de	graduação	(de	18	a	25	alunos).	Podem	ser	propostas	por	
um	ou	mais	docentes.	Sua	avaliação	e	seleção	será	realizada	pelo	comitê	científico	do	evento.	 
 
2.1	IDIOMAS	OFICIAIS 
Português	e	espanhol 
 
2.2	NORMAS	PARA	A	SUBMISSÃO	DE	PROPOSTAS	DE	OFICINAS	TEMÁTICAS: 
A	propostas	deverão	ser	submetidas	na	forma	de	resumo	(500	palavras)	e	acompanhadas	de	
um	breve	currículo	dos	proponentes	(300	palavras	no	máximo).	O	resumo	deverá	contemplar	
os	seguintes	aspectos:	contextualização;	objetivos;	procedimentos	didáticos;	 tempo	previsto;	
expectativa	 de	 número	 de	 participantes;	 materiais	 necessários;	 tipo	 de	 deslocamento	 (se	
houver)	e	resultados	esperados.	O	arquivo	deverá	ser	enviado	em	formato	PDF	(elaborado	de	
acordo	 com	 o	 template	 disponível	 no	 site	 do	 evento)	 com	 o	 tamanho	 máximo	 de	 1MB.	 A	
submissão	 será	 realizada	 por	meio	 de	 plataforma	 de	 gestão	 de	 eventos	 indicada	 no	 site	 do	
evento:	 www.arq.ufmg.br/arquisur2019/.	 De	 forma	 sucinta,	 as	 regras	 de	 formação	 das	
propostas	de	Oficinas	Temáticas	são: 

• Título	em	fonte	Calibri	tamanho	12,	negrito,	alinhado	à	esquerda; 
• Indicação	 da	 subárea	 de	 enquadramento	 da	 proposta	 em	 fonte	 Calibri	

tamanho	11,	normal,	alinhado	à	esquerda;	 
• Indicação	nome	do(s)	docente(s)	proponente(s)	em	fonte	Calibri	tamanho	11,	

negrito,	 centralizado,	 seguidos	 das	 informações	 referentes	 ao	 nome(s)	 da(s)	
instituição(ões)	 pública(s)	 de	 vínculo	 e	 o	 endereço	 do(s)	 proponente(s)	 em	
fonte	Calibri	tamanho	11,	normal,	centralizado	espaçamento	simples;	 

• Corpo	do	texto	com	extensão	entre	500	palavras,	em	fonte	Calibri	tamanho	11	
normal,	 justificado,	 com	 espaçamento	 de	 1,15.	 As	 citações	 deverão	 ser	
referenciadas	no	sistema	autor-data.	Não	serão	aceitas	notas	de	rodapé. 

• Palavras-chave:	até	três	palavras-chave,	em	fonte	Calibri	tamanho	11,	normal,	
alinhado	à	esquerda;	

• Breve	Curriculum	Vitae	do(s)	proponente(s)	com	um	máximo	de	300	palavras,	
em	fonte	Calibri	tamanho	11,	normal,	justificado,	com	espaçamento	simples;	

• 	As	referências	bibliográficas	citadas	ao	longo	do	resumo	deverão	ser	 listadas	
ao	final	do	texto	em	fonte	Calibri		tamanho	10,	normal,	alinhadas	à	esquerda,	
com	espaçamento	simples	e	de	acordo	com	as	normas	da	ABNT.	As	referências	
não	serão	computadas	no	limite	de	extensão	de	palavras	estabelecido	para	os	
resumos. 

 
2.3	INSCRIÇÕES	E	PUBLICAÇÃO	NOS	ANAIS	DO	EVENTO 
Aos	ministrantes	 de	 Oficinas	 Temáticas	 será	 garantida	 a	 inscrição	 gratuita	 no	 evento.	 Estes	
receberão	certificado	atestando	o	programa	e	o	total	de	horas	de	minicurso	ministradas,	bem	
como	terão	o	resumo	da	oficina	temática	publicado	nos	anais	do	evento. 
 
2.4	CALENDÁRIO	PARA	SUBMISSÃO	DE	PROPOSTAS	DE	OFICINAS	TEMÁTICAS: 
• Envio das propostas de Oficinas Temáticas: 23/06/19 
• Data limite para divulgação das propostas de Oficinas Temáticas aceitas: 08/07/19 



	

	

• Data limite para divulgação da programação das oficinas e início de suas 
inscrições: 29/07/19 

 

3. INSCRIÇÕES	
 
As	inscrições	no	XXIII	Congresso	do	ARQUISUR	possibilitam	a	participação	com	emissão	de	
certificado	para	expositores,	participantes	das	oficinas	e	ouvintes.		A	publicação	dos	resumos	e	
trabalhos	completos	nos	Anais	do	Evento	está	condicionada	ao	pagamento	das	inscrições	por	
pelo	menos	um	dos	autores	até	o	dia	25/08/19. 
 

3.1	PROFISSIONAIS 
a)	Apresentadores	de	trabalho: 
• Autor	de	trabalho	aceito,	filiado	a	instituição	integrante	do	ARQUISUR:	R$ 160,00 

(cento e sessenta reais); 
 

• Autor	de	trabalho	aceito,	não	filiado	a	instituição	integrante	do	ARQUISUR:	R$ 200,00 
(duzentos reais); 

 
b)	Ouvintes: 
• Ouvintes	filiados	a	instituição	integrante	do	ARQUISUR	(ou	demais	autores	de	trabalho	

aceitos):	R$ 80,00 (oitenta reais); 
 

• Ouvintes	não	filiados	a	instituição	integrante	do	Arquisur	(ou	demais	autores	de	
trabalhos	aceitos):	R$ 100,00 (cem reais). 

 
3.2	ESTUDANTES	DE	PÓS-GRADUAÇÃO 

a)	Apresentadores	de	trabalho: 
• Autor	de	trabalho	aceito,	filiado	a	instituição	integrante	do	ARQUISUR:	R$ 160,00 

(cento e sessenta reais); 
 

• Autor	de	trabalho	aceito,	não	filiado	a	instituição	integrante	do	ARQUISUR:	R$ 200,00 
(duzentos reais). 

 
b)	Ouvintes: 
• Ouvintes	filiados	a	instituição	integrante	do	ARQUISUR	(ou	demais	autores	de	trabalho	

aceitos):	R$ 80,00 (oitenta reais); 
 

• Ouvintes	não	filiados	a	instituição	integrante	do	ARQUISUR	(ou	demais	autores	de	
trabalhos	aceitos):	R$ 100,00 (cem reais). 

 
3.3	ESTUDANTES	DE	GRADUAÇÃO 
A	inscrição	como	estudante	de	graduação	será	condicionada	a	apresentação	de	comprovante	
de	matrícula. 



	

	

a)	Apresentadores	de	trabalho: 
Estudante	de	graduação	com	trabalho	aceito	(apenas	no	caso	de	todos	autores	serem	
estudantes	de	graduação):		R$ 60,00 (sessenta reais); 

 
						b)	Participantes	das	Oficinas	Temáticas	com	direito	à	Certificado	e	material	do	
Evento		(apenas	para	participantes	de	oficinas	sem	apresentação	de	trabalho),	:	R$	30,00	
(trinta	reais). 
 
					c)	Ouvintes	(com	direito	à	Certificado	e	material	do	Evento):	R$	30,00	(trinta	reais).	
 


