Normas para publicação de artigos

Normas para publicação de artigos
na revista arq.urb

INFORMAÇÕES GERAIS
A revista arq.urb é uma publicação científica semestral do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu, São Paulo-SP, Brasil.
As publicações na revista arq.urb contemplam
artigos inéditos e trabalhos apresentados e/
ou publicados em eventos da área, desde que
correspondam a revisões, desdobramentos
ou aprofundamentos dos temas anteriormente abordados, não tenham sido divulgados em
periódicos, sites e revistas eletrônicas e obedeçam às normas de publicação. Admitem-se
as seguintes modalidades de trabalho relacionadas ás Áreas de Arquitetura, Urbanismo,
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micos decorrentes de pesquisas individuais ou
de grupos; artigos embasados em dissertações
de mestrado ou teses de doutorado; artigos de
crítica e/ou de reflexão teórica; artigos relacionados ao ensino; artigos que fomentem discussões conceituais acompanhados de reflexão
sistematizada; depoimentos e entrevistas; resenhas de livros; comentários e apresentações
de eventos de interesse para a área. A revista
aceita também artigos que incluam traduções
ao português, comentadas, de textos emblemáticos para a história, a crítica ou a teoria da
arquitetura, do urbanismo ou do design.
O processo de avaliação só será iniciado se o
texto obedecer a todas as condições mencio-
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nadas nestas normas e no template do hyperlink >template<, que deverá ser usado como
base para a formatação do texto do artigo, assim
como do arquivo de dados do(s) autor(es).
Os artigos enviados serão submetidos à avaliação cega por pares. Os pareceristas indicarão
se o artigo será aceito, aceito com restrições,
ou não aceito para publicação. O artigo que vier
a ser reapresentado, atendendo a sugestões
de “aceito com restrições”, será encaminhado
aos Editores para verificação das alterações.
Os artigos avaliados serão encaminhados posteriormente aos autores, acompanhados das
avaliações. Será preservada a identidade dos
pareceristas.
A revista publica artigos em português, castelhano e inglês, mantendo o idioma original. Os trabalhos encaminhados ao Conselho Editorial não
serão devolvidos e a revista não remunera direitos autorais.
CONDIÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS
1. Encaminhar só 3 tipos de arquivo:
TEXTO DO ARTIGO.doc (um único arquivo)
DADOS DO AUTOR.doc (um único arquivo)
FIGURA XX.jpg (tantos arquivos como figuras
contiver o artigo)
2. Esses documentos devem ser encaminhados
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para o e-mail: revista.arq.urb@saojudas.br
3. Toda identificação de autoria do trabalho deverá ser removida do arquivo TEXTO DO ARTIGO.
doc, garantindo o critério de sigilo exigido pela
avaliação cega por pares.
4. A revista não determina um tamanho específico para o artigo, mas sugere-se que tenha em
média 20 páginas, com as caraterísticas definidas no template, incluindo títulos, notas de rodapé e referências.
5. Os artigos devem incluir: título do trabalho em
português (ou castelhano) e inglês; resumo com
um mínimo de 100 e um máximo de 200 palavras,
em português e inglês (abstract); de três a cinco
descritores (palavras-chaves) em português e inglês (keywords).
6. Ilustrações de qualquer natureza (gráficos,
fotografias, esquemas, gravuras, croquis) serão denominadas como “Figura” e devem
ser numeradas sequencialmente (1, 2, 3 ..). A
identificação da ilustração deverá aparecer na
parte inferior da mesma, indicando o número
sequencial, seguida de uma legenda explicativa breve e clara que dispense a consulta ao
texto. A identificação deve apresentar também
os dados da fonte de referência da ilustração.
A ilustração e sua legenda devem ser inseridas
depois, e o mais próximo possível, do trecho a
que se refere e estar incluída e referenciada no
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mesmo entre parêntesis (Figura 1). Os direitos
autorais sobre as imagens enviadas são de responsabilidade do autor.
7. As ilustrações no arquivo TEXTO DO ARTIGO.doc devem estar compactadas. As mesmas
ilustrações serão enviadas, também, em arquivo
JPG, em separado, nomeadas como Figura 1, Figura 2, [...], Figura X. É obrigatório o envio de pelo
menos uma ilustração. Não obstante a publicação seja digital, as ilustrações têm que ter pelo
menos 200 DPIs. Imagens com baixa resolução
não serão publicadas.
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8. Formatação: ver template.
9. As Referências, assim como as citações, devem respeitar rigorosamente as indicações estabelecidas no template. Também podem ser consultadas as normas:
>Normas ABNT NBR 6023<
>Normas ABNT NBR 10520<
10. Qualquer tipo de dúvida será esclarecido
através do e-mail da revista.
revista.arq.urb@saojudas.br

