INSTRUÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS
A submissão de trabalhos deverá ser feita por meio do portal eletrônico dos
Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, em http://periodicos.pucminas.br/index.
php/arquiteturaeurbanismo, no qual estão as normas, inclusive em inglês e espanhol, para apresentação de trabalhos.
SUBMISSION AND NORMS TO PRESENTATION OF PAPERS
http://periodicos.pucminas.br/index.php/arquiteturaeurbanismo
SUMISIÓN Y DIRECTRICES PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
http://periodicos.pucminas.br/index.php/arquiteturaeurbanismo
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
1. Serão aceitos para apreciação trabalhos das seguintes modalidades:
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• artigos de revisão relacionados às diversas áreas temáticas de Arquitetura
e Urbanismo;
• artigos de pesquisa, que apresentem novas contribuições para Arquitetura
e Urbanismo;
• artigos associados a dissertações de mestrado e teses de doutorado;
• artigos relacionados ao ensino de Arquitetura e Urbanismo;
• projetos de Arquitetura e Urbanismo, discutidos teórica e metodologicamente;
• entrevistas;
• resenhas de livros, artigos e filmes de significativa importância para Arquitetura e Urbanismo.
2. Só serão aceitos trabalhos inéditos e ainda não publicados.
3. A critério do Conselho Editorial, poderão ser aceitos trabalhos que não se
enquadrem nos itens acima, considerada a sua especial relevância.
4. Os trabalhos deverão atender às seguintes especificações:
• trabalho digitado em Word, na fonte Arial, corpo 11, entrelinha 1,5, página
em formato A4, com margens superior, inferior e direita de 2 cm, e margem
esquerda de 3 cm;
• o trabalho completo (incluindo resumos, notas, ilustrações e referências
bibliográficas) deverá ter, no mínimo, 12 e, no máximo, 20 páginas;
• título e subtítulo objetivos, de, no máximo, 50 caracteres, apresentados de
modo trilíngue (português, inglês e espanhol);
• caso o trabalho seja decorrente de pesquisas, dissertações, teses ou similares, explicitar, em nota de rodapé associada ao título, espaçamento entre linhas
simples, como indicado no exemplo a seguir:
Este artigo toma por base investigação em andamento no doutoramento de Maria de Assis, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU) da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), sob orientação de João Martins;
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• nome completo do autor ou autores, complementado com as seguintes
informações, indicadas em nota de rodapé (uma para cada autor): Formação/instituição, titulação, filiação profissional, como indicado no exemplo a
seguir:
Arquiteto pela PUC Minas, mestre em Desenvolvimento Urbano pela
UFMG, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano pela PUC Minas. Professor do Departamento de Expressão Gráfica da PUC Minas;
• resumo do trabalho, apresentado de modo trilíngue (português, inglês e
espanhol), contendo, no máximo, 700 caracteres cada (contados sem espaços);
• palavras-chave indicadoras do conteúdo do trabalho (mínimo de 3 e máximo de 5), apresentadas de modo trilíngue. Sugere-se que ao menos duas
das palavras-chave tenham um caráter mais genérico;
• citações e referências bibliográficas devem ser apresentadas segundo o
Padrão PUC Minas de Normalização, disponível em http://www.pucminas.
br/documentos/normalizacao_artigos.pdf;
• as notas devem ser de rodapé;
• as imagens de qualquer natureza (gráficos, figuras, fotos, mapas e outras)
devem ser perfeitamente legíveis e apresentadas de duas maneiras:
1. ao longo do texto, em baixa resolução, numeradas, acompanhadas de
legendas específicas, com identificação de fonte (as imagens não podem
ter problema de direitos autorais);
2. cada uma das imagens inseridas ao longo do trabalho deve ainda ser
submetida pelo sistema, conforme consta do “passo 4: envie documento suplementar”. Elas devem estar em formato JPG ou TIF, com tamanho
real de, no mínimo, 1.000 pixels na horizontal e altura proporcional, de
modo a garantir boa qualidade para a reprodução gráfica. As imagens da
versão digital poderão ser coloridas, mas, na versão impressa, serão em
preto e branco;
• E-mail e telefone (com DDD) inseridos ao final do trabalho, como indicado
no exemplo a seguir:
Contato:
Maria de Assis
mariaassis@gmail.com
(31) 9 8888-7777
(Observação: No artigo será publicado apenas o e-mail do autor.);
• deve-se evitar que tabelas e quadros estejam bloqueados para edição.
5. A identificação de autoria do trabalho será removida do arquivo pela equipe
editorial, garantindo, dessa forma, o critério de sigilo da revista, caso submetido
para avaliação por pares.
6. Condições gerais:
A colaboração de autores e avaliadores não é remunerada.
O artigo estará disponível no site dos Cadernos de Arquitetura e Urbanismo por
tempo indeterminado, acessível por link direto.

