arq.urb
Normas para publicação de artigos

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.
As publicações na arq.urb contemplam trabalhos inéditos e trabalhos apresentados e/ou publicados
em eventos da área, desde que não tenham sido divulgados em periódicos, sites e revistas eletrônicas.
Abriga as modalidades: trabalhos acadêmicos decorrentes de pesquisas, dissertações ou teses relacionados à área de Arquitetura e Urbanismo e áreas afins, artigos relacionados ao ensino de arquitetura
e urbanismo, projetos de arquitetura e urbanismo acompanhados de reflexão sistematizada, resenhas
de livros, entrevistas e eventos de interesse para a área.
As contribuições são submetidas ao Conselho Editorial, responsável pela decisão sobre a oportunidade
de publicação. Cabe ao conselho indicar dois pareceristas (consultores) ad hoc.
Os consultores ad hoc não terão conhecimento da autoria do texto, nem os autores terão conhecimento dos avaliadores. Caberá aos consultores ad hoc, após a análise do texto, recomendar ou não
a publicação e sugerir alterações para sua publicação. No caso de texto com alterações sugeridas,
os autores deverão encaminhá-lo novamente, conforme as considerações dos pareceres recebidos. O
artigo que vier a ser reapresentado, com revisões, será encaminhado aos mesmos Consultores ad
hoc, que fizeram a primeira avaliação.
O processo de aceitação só será iniciado se o texto obedecer a todas as condições mencionadas no
conjunto das normas.
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O autor será informado por e-mail sobre o início do processo editorial, eventuais alterações ou complementações solicitadas, assim como sobre o resultado final.

Normas para apresentação de trabalhos
1. Os trabalhos deverão ser encaminhados para o correio eletrônico: revista.arq.urb@saojudas.br
O arquvio deve vir acompanhado de uma ficha com as informações em separado (do artigo), para cada
autor:
Identificação
Endereço
Instituição a que pertence
E-mail
Telefone

2. Os artigos devem incluir: título do trabalho em português e inglês; resumo com um máximo de
100 palavras, em português e inglês; três descritores (palavras-chaves) em português e inglês.
3. Os artigos não devem ultrapassar os 40.000 caracteres sem espaços, incluindo nesta contagem as
notas de rodapé, títulos, etc. [cerca de 20 páginas A4].
4. Os textos devem ser formatados em fonte Arial corpo 11 e espaço 1,5. As notas de rodapé em
corpo 10 e espaço simples.
5. As citações dentro do texto devem seguir rigorosamente as normas da ABNT.
6. As notas devem ser de rodapé.
7. Ilustrações de qualquer natureza (gráficos, fotografias, esquemas, gravuras, croquis) precisam ser
numeradas e estar incluídas e referenciadas no texto. O número mínimo de imagens é 4 (quatro)
e o máximo de 15 (quinze). Devem ser numeradas, estar incluídas e referenciadas no texto. Devem
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também, necessariamente, ser enviadas em arquivo separado, acompanhadas das respectivas legendas
e suas fontes completas. Utilizar arquivo JPG, com resolução de 300 dpi.
8. Os textos devem estar acompanhados de um breve currículo de cada um dos autores, que inclua formação,
titulação, vínculo institucional, principais trabalhos (3 a 4 linhas)
9. Os trabalhos encaminhados ao Conselho Editorial não serão devolvidos e a revista não remunera direitos
autorais.
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