Linha editorial

Linha editorial
A revista eletrônica arq.urb é um periódico quadrimestral (que se publica nos meses de abril,
agosto e dezembro) vinculado ao Programa de Pós – Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu, de caráter acadêmico e científico, comprometido
com a divulgação abrangente e ágil do conhecimento, condição, a nosso ver, imprescindível na
contemporaneidade. Inserida pela CAPES no estrato B2 (Webqualis), a revista procura divulgar
não apenas a produção teórica sobre arquitetura, urbanismo e design, mas também difundir a
reflexão que a prática de projetos propicia e alimenta, entendendo que essas discussões dialogam entre si e se complementam, tendo em vista, sobretudo, a variedade de premissas, enfoques
e de disposições metodológicas que comparecem na atualidade. Considera-se ainda que essa
multiplicidade de abordagem possa contribuir para o avanço do debate e do pensamento teórico
e crítico na área, sempre em formação e reformulação, pois é um campo vivo do conhecimento
científico capaz de ampliar os horizontes e interagir com a realidade. Além de artigos e ensaios,
e da reflexão sobre projetos, abertos à contribuição de pesquisadores, doutorandos e mestrandos, nacionais e internacionais, a revista mantém o constante incentivo à pesquisa na formação
dos profissionais da Arquitetura, do Urbanismo e do Design. Com esse propósito, possibilita a
publicação de artigos acadêmicos dedicados à reflexão teórica e aos procedimentos metodológicos presentes no desenvolvimento de pesquisas de Iniciação Científica e Trabalhos de Final de
Graduação exemplares. Esses espaços não se pretendem fixos, permanentes, mas ajustam-se às
contribuições acadêmicas, em consonância com os ensejos e oportunidades que se apresentam
no contexto de publicação.
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Visão
A revista arq.urb aspira a ser reconhecida como um meio sólido de difusão e promoção da pesquisa
em arquitetura, urbanismo e design no Brasil, cultivando a sistematização do conhecimento sobre
esses campos de pensamento e de trabalho e suas áreas correlatas.
Missão
Incentivar e difundir o conhecimento nas Áreas de Arquitetura, Urbanismo e Design, através da publicação
de artigos científicos, e outros tipos de textos de divulgação, que promovam o debate e a reflexão crítica.
Valores
Postura ética na formação do conhecimento. Favorecimento da produção intelectual, científica humanística e tecnológica. Forte vocação interdisciplinar. Imparcialidade na seleção do material publicado.
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