
                                                                    
 
 
 
 
 

 

CONVITE PARA PUBLICAR NO BLOCO (14) PRÁTICAS DE ARQUITETURA 

 

O Bloco, livro anual do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Feevale, tem 

como uma de suas características ser apresentado em forma de trilogia. Em 2017, o Bloco 13 

iniciou uma trilogia e consequentemente, o Bloco 14 configura a segunda unidade desta 

apresentação. O Bloco 13 teve como temática O Ensino e Prática de Arquitetura, tendo foco 

maior no ensino de projeto. Assim, o tema do Bloco 14 surgiu da necessidade de explorar com 

mais profundidade as práticas de arquitetura seguidas após a formação acadêmica. Essa 

demanda também foi solicitada pelos alunos do curso de arquitetura e urbanismo da 

Universidade Feevale. 

Em tempos em que se fala muito em inovação, cabe verificar como os arquitetos e 

urbanistas estão inovando profissionalmente. Quais as possibilidades de atuação para quem 

conclui um curso universitário hoje? Algumas ramificações são um pouco mais conhecidas 

sendo, inclusive, tema de disciplinas durante o curso (projeto arquitetônico, de interiores, 

paisagismo, planejamento urbano, patrimônio histórico). Porém, existem muitas outras opções 

que não são tão divulgadas. A intenção principal deste livro é identificar as mais diversas 

formas de atuação do arquiteto e urbanista. Visto que, ao considerar inovar como a 

transformação de algo existente, surge uma curiosidade sobre como está acontecendo esta 

transformação na prática de arquitetura. Ou seja, quais são as novas práticas de arquitetura? 

Além de inovar na forma de atuação da profissão, o produto arquitetônico também 

está se adaptando para atender as mudanças que ocorrem na vida dos clientes. Este assunto 

também é de interesse desta edição, pois permite conhecer as soluções criativas adotadas 

pelos escritórios de arquitetura para contornar a crise econômica incidente. Assim como a 

adaptação do produto arquitetônico a uma situação atual, a firmação da era digital e 

tecnológica também contribuem para a existência de diversificação da atividade profissional. 

Atuações que há algum tempo atrás não existiam, como projetos específicos para automação 

predial e energia solar e renovável, por exemplo, hoje são bastante necessários, ou até mesmo 

essenciais. 

Diante destas situações, a multidisciplinaridade também é um aspecto a ser explorado 

nos artigos desta edição do Bloco, visto que dependendo da atuação do arquiteto, a 

colaboração com outros profissionais de áreas afins torna-se fundamental. Um aspecto que 

surge para fortalecer esta situação é a difusão do Coworking. Sendo assim, os profissionais 

que interagem com a arquitetura também poderão ter artigos relevantes para este Bloco. 

A partir desses eixos e suas possíveis derivações, convidamos a todos para participar 

do processo de seleção para publicar no Bloco. São bem-vindos artigos que além das 

experiências contadas em texto, também contribuam com imagens, ilustrações, croquis e/ou 

perspectivas, colaborando visualmente com a publicação. O equilíbrio entre conteúdo textual 

e gráfico é fundamental para mantermos a tradicional qualidade.  

O Bloco tem lançamento anual, é de distribuição gratuita e conta também com edição 

virtual. Trata-se de uma publicação aberta, que busca inovação não só na forma, mas também 



                                                                    
 
 
 
 
 

 

no conteúdo, disposta a divulgar pensamentos das mais variadas perspectivas dentro da 

temática proposta. Conheça os números anteriores disponíveis na íntegra no nosso site 

(https://www.feevale.br/bloco).  

Inicialmente estaremos recebendo os resumos dos artigos. Sendo que, para o número 

14 do Bloco poderão ser submetidos resumos obedecendo os requisitos abaixo: 

– Constar o(s) nome(s) do(s) autor(es), vínculo institucional, se houver, e o e-mail; 

- Ter, no mínimo, 1000 palavras, contendo as intenções do autor quanto ao artigo proposto; 

- Caso o resumo não corresponda com a temática proposta para esta edição não aceitaremos; 

– Para submeter seu resumo e tirar dúvidas utilize o e-mail bloco@feevale.br. 

 

DATAS IMPORTANTES 

Prazo final para envio dos resumos 25/06/2018 

Retorno da aprovação do artigo aos autores 27/06/2018 

Prazo final para envio do artigo completo 25/07/2018 

 

Contamos com a sua participação. 

 

Atenciosamente,  

Centro de Arquitetura e Urbanismo Universidade Feevale 


