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O Programa de Educação Tutorial do curso de Arquitetura e Urbanismo (PET            
Arquitetura Ufal) torna público o processo de submissão de artigos para a Revista             
Ímpeto nº 10. 
 

  

  
A Revista Ímpeto é uma publicação com       
periodicidade anual, organizada pelo    
Programa de Educação Tutorial da     
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da      
Ufal. Contempla textos de caráter informativo      
e reflexivo relacionados à arquitetura e à       
cidade. Em 2020, através da décima edição       
da Ímpeto, pretende-se contribuir com o      
debate acerca da seguinte temática: 
 

CATÁSTROFES : CIDADES, DESAFIOS E EMERGÊNCIAS 
 

Desastres naturais, enchentes, exploração desequilibrada do meio ambiente,        
ocupação urbana de áreas de risco, planejamento urbano excludente, degradação          
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do patrimônio histórico e cultural, moradias precárias, mobilidade urbana         
limitadora e descaso do poder público, são algumas das muitas adversidades que            
retratam o contexto das atuais cidades. A urbes emerge como grave           
consequência desses acontecimentos desastrosos que ocorrem ou por meio de 

processos contínuos ou através de episódios pontuais.  

Em meio a isso surge a reflexão quanto a preocupação dos(as) agentes            
produtores de tal espaço urbano com o próprio: o Estado, os proprietários            
imobiliários, fundiários, dos meios de produção e os grupos sociais excluídos,           
contudo, estão inseridos dentro de uma conjuntura de sociedade capitalista, na           
qual o lucro e a desigualdade urbana ditam as suas ações e reações. Nesse              
cenário, no Brasil, país palco de catástrofes como o rompimento da barragem em             
Brumadinho, alagamentos de grandes metrópoles, o incêndio no Museu Nacional          
da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o caso do bairro do Pinheiro em               
Maceió; a produção de conhecimento e execução de estratégias interdisciplinares          
preventivas, emergenciais, requalificativas e inovadoras que inibam tragédias e         
promovam a recuperação de áreas afetadas é universo de debate e discussões            
da academia e dos agentes públicos, privados, organizações e órgãos envolvidos           
com a gestão e planejamento das cidades. 

Diante disso, a 10ª edição da Revista Ímpeto, produzida pelo PET Arquitetura da             
FAU/Ufal, traz o tema “Catástrofes: cidades, desafios e emergências”, com o           
intuito de difundir estudos e práticas referentes as catástrofes, seus riscos e            
consequências em diversos enfoques; e promover reflexões vigentes sobre o          
tema no âmbito da graduação e pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo e            
áreas afins, por meio de discussões e proposições relativas aos desafios frente a             
tais adversidades. 
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1. DIRETRIZES PARA AUTORES 

1.1. Normas Editoriais: 

1.1.1. A Revista Ímpeto aceita trabalhos originais e inéditos, em português. Sua            
edição n. 10 será composta das seguintes seções: 

a) Seção Especial, elaborada por convidado(a): com abordagem acerca do tema           
da edição; 
b) Seção Temática, elaborada por convidado(a): artigos referentes a ramificações          
específicas do tema; 
c) Submissões: trabalhos, na forma de artigos, realizados na graduação          
(projetos acadêmicos ou demais produções desenvolvidas em disciplinas,        
relativas à temática da edição) e pós-graduação, ou contribuições destinadas à           
divulgação de resultados inéditos de pesquisas, tendo em vista a relevância do            
tema, o alcance e o conhecimento gerado. 

1.1.2. A submissão dos trabalhos pode ser feita por: 

a) No máximo 5 (cinco) autores(as), entre profissionais, docentes, estudantes         
de pós-graduação e graduação em Arquitetura e Urbanismo e áreas afins. 

Nota: Está reservado a cada autor(a), a publicação de no máximo 3 (três)             
trabalhos. 

1.1.3. Os artigos enviados à Revista Ímpeto devem ser encaminhados juntamente           
com uma Declaração de Originalidade e Cessão de Direitos Autorais (Apêndice I),            
assinadas pelos(as) autores(as). 

1.1.4. Todos os documentos devem ser enviados para o e-mail oficial da Revista             
(revistaimpeto@gmail.com). 
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1.2. Normas Técnicas 

1.2.1. Formato dos artigos 

▪ Os artigos deverão ser apresentados em formato A4, com espaçamento entre            
linhas de 1,5, todas as margens com 2,5 cm, letra tipo Arial 11; possuir entre 5 e                 
10 páginas de até 30 linhas, contendo resumo em português com no máximo três              
palavras-chave e referências. Para imagens, o limite é de 5 por artigo, contidas no              
limite das páginas. Além disso, devem ser enviadas em arquivos separados e            
obedecer aos critérios do item 1.2.2. b).  

1.2.2. Os Trabalhos deverão ser entregues conforme as seguintes indicações: 

a) Em formato WORD em português. 

▪ Os trabalhos devem estar redigidos em terceira pessoa e linguagem formal, de             
maneira clara e bem estruturada, sem auto referências evidentes ao trabalho           
do(a) próprio(a) autor(a); 

▪ Recomenda-se revisar a ortografia e a pontuação, de modo a evitar erros de              
digitação. 

b) As imagens contidas no corpo do texto devem ser entregues igualmente em             
arquivo separado e estar em resolução a partir de: 

▪ Alta qualidade (320 DPI); 
▪ Formato TIFF, PNG ou JPEG; 
▪ Tamanho mínimo de 10 cm de largura e máximo de 16 cm; 
c) Tabelas, Quadros e Gráficos deverão ser elaborados e enviados em Excel; 
▪ As palavras Figura, Tabela, Quadros e Anexo, quando aparecerem no texto,            
deverão ser escritas com a primeira letra maiúscula e acompanhadas do número            
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de ordem de menção no texto. Os títulos deverão ser concisos. O local e o ano do                 
estudo devem ser informados; 
▪ Tabelas, quadros e legendas de figuras devem ter um título breve (máximo sete              
palavras), numerados com algarismos arábicos, consecutiva e       
independentemente, de acordo com a ordem de menção no texto. É           
imprescindível a localização correta da imagem no corpo do texto, bem como o             
local e ano do estudo; 
▪ Tabelas, Quadros e Gráficos deverão estar contidos no limite de páginas do             
artigo.  
  

2. Estrutura dos artigos  

2.1. O template para submissão dos artigos está disponível no site do PET             
Arquitetura (https://petarqufal.wixsite.com/petarq/revista-impeto) (a não    
adequação ao template resultará na invalidação da submissão do artigo) ;crono 

2.2. A estrutura dos artigos deve seguir os itens descritos abaixo (a não             
apresentação de quaisquer um desses resultará na invalidação da submissão do           
artigo). 

a) Título e subtítulo 
▪ Os(as) autores(as) devem apresentar o título principal e subtítulo, sendo o último             
opcional. 

b) Indicação de Responsabilidade 
▪ Indicação de autoria do artigo apresentando o nome completo; titulação,           
instituição à qual está vinculada e e-mail de todos(as) os(as) autores(as),           
conforme exemplo abaixo: 

Ex.: <Autor(a)>, Doutor(a) em Sociologia; Professor(a) Adjunto(a) da        
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), Universidade Federal de         
Alagoas (Ufal); E-mail: autor@fau.ufal.br 
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▪ Para projetos ou produções acadêmicas oriundas de disciplinas, indicar, além           
dos(as) autores(as), os(as) professores(as) orientadores(as), conforme exemplo       
abaixo: 

Ex.:<Autor(a) 1>; <Autor(a) 2>; acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo;         
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), Universidade Federal de         
Alagoas (Ufal); E-mail: autor1@fau.ufal.br; autor2@fau.ufal.br.  
Professores(as) orientadores(as):  
<Orientador(a) 1>, Mestre(a) em Planejamento Urbano, Professor(a)       
Associada(a);  
<Orientador(a) 2>, Doutor(a) em Tecnologia do Ambiente Construído;        
Professor(a) Adjunto(a). 

 
c) Resumo 
▪ Deve conter de 100 a 200 palavras, em português, mostrando de forma clara e               
sucinta o contexto, o problema, o objetivo, metodologia, resultados alcançados e           
conclusões. Para projetos acadêmicos, esse item pode ser a apresentação          
sucinta da proposta. 
 
d) Palavras-chave 
▪ Após o resumo devem ser incluídas até três palavras-chave que auxiliem na             
identificação dos principais assuntos tratados no artigo. 
 
e) Artigo 
▪ A construção do artigo deverá conter um item introdutório, que informe sobre o              
tema a ser abordado e referências que o fundamentaram. No desenvolvimento           
devem ser descritos os passos seguintes e a metodologia adotada deve ser            
apresentada de acordo com a área do conhecimento, sendo explorados também           
os resultados obtidos. As conclusões relevantes deverão seguir os objetivos do           
trabalho e devem destacar as contribuições e importância do trabalho para o            
conhecimento existente. 
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f) Referências 
▪ As referências devem ser reunidas no final do artigo em ordem alfabética, de              
acordo com NBR 6023 - Informação e documentação - Referências – Elaboração            
(2018). Deve-se evitar, sempre que possível: referências secundárias (apud);         
muitas referências para um único argumento; e referências próprias; 
▪ Será permitido o máximo de 15 referências por artigo. Elas deverão ser             
ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do(a) autor(a). A exatidão e a          
adequação das referências a trabalhos que tenham sido consultados e          
mencionados no artigo são de responsabilidade do(a) autor(a). 

 

g) Citações 
▪ Citações no corpo do texto devem obedecer à forma adotada na referência,             
conforme NBR 10520 - Informação e documentação - Citações em documento -            
Apresentação (2002). 

 

3. Envios 

▪ Os artigos submetidos, as imagens e outros documentos solicitados (Declaração           
de Originalidade e Cessão de direitos autorais) (ver item 5) deverão ser enviados             
juntos, compactados em uma pasta (.zip), em um único e-mail por artigo, para             
revistaimpeto@gmail.com, constando no assunto do e-mail: “Artigo - Ímpeto n°10”          
e na caixa de diálogo o título do trabalho e nome completo dos(as) autores(as). 

 

4. Processo de avaliação  

4.1. Análise de documentos e formatação 

▪ Todos os artigos só passarão para o processo de tramitação se estiverem de              
acordo com as normas vigentes neste edital. Trabalhos identificados com          
inadequações quanto à documentação, estrutura ou formatação serão devolvidos         
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pela Comissão Editorial antes de serem submetidos à avaliação quanto ao mérito            
do trabalho e à conveniência de sua publicação (checar item 5 deste edital). 
 
4.2. Análise do conteúdo 

▪ Todo material recebido será submetido ao Conselho Editorial Científico da           
Revista, composto por docentes, da Ufal e/ou externos convidados(as), de          
reconhecida competência na temática abordada, aos quais cabe a         
responsabilidade de recomendar ou não a publicação, considerando-se, para         
tanto, a qualidade e a pertinência do tema face à linha editorial; 

▪ A avaliação será feita com base na originalidade, pertinência, qualidade           
acadêmica e relevância do trabalho para a área, qualificando-o para a fase            
seguinte de avaliação: 

(i). Na segunda etapa de avaliação, nos pareceres podem constar três           
possibilidades: 

a) Aprovado; 

b) Recomendado para nova análise; 

c) Recusado. 

(ii). Na terceira etapa de avaliação, nos pareceres podem constar duas           
possibilidades: 

a) Aprovado; 

b) Recusado. 

 

Nota: Em quaisquer desses casos, o(a) autor(a) será comunicado(a) via e-mail.           
Além disso, o Conselho Editorial Científico reserva o direito de propor alterações            
nos trabalhos, com o intuito de manter a qualidade da publicação, respeitando o             
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estilo dos(as) autores(as). As afirmações e apreciações expressas nos artigos são           
de inteira responsabilidade dos(as) autores(as). 

  

5. Lista de checagem 

a) Dados de cada autor(a) do trabalho (nome, titulação e e-mail); 

b) Declaração de Originalidade e Cessão de Direitos Autorais, assinada pelo(a)           
primeiro(a) autor(a); 

c) Verificação das informações de legendas das figuras e tabelas, bem como das             
citações nas referências; 

d) Em caso de trabalho de disciplinas da graduação ou trabalho final de             
graduação/dissertação/tese, dentre outros: indicação do título, nome da instituição         
e ano de conclusão em nota de rodapé na primeira página do artigo; 

e) Envio das tabelas e imagens anexadas. 

Nota: O cumprimento de todos os itens da lista de checagem é pré-requisito para              
aprovação do artigo na primeira etapa de avaliação (vide item 4.1). 

  

6. Prazos 

Atividade Período 

Abertura do Edital 26 de fevereiro de 2020 

Período de submissão 26 de fevereiro até 05 de abril de 2020 

Período de análise do conteúdo 08 de abril até 08 de maio de 2020 

Período de correção das 
submissões com ressalvas 

13 de maio até 25 de maio de 2020 

Período de análise final do 01 de junho até 12 de junho de 2020 
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conteúdo 

Resultado das submissões 
aprovadas 

14 de junho de 2020 

Lançamento da Revista SEGUNDO SEMESTRE 
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APÊNDICE I 

Primeiro(a) autor(a) 
Titulação, instituição à qual está vinculado(a) 
 

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
  
Autorizo em meu nome e em nome dos demais autores(as), a publicação do             
trabalho intitulado (INSERIR TÍTULO DO TRABALHO) na Revista Ímpeto em meio           
impresso e eletrônico, reconhecendo que sua publicação implica automaticamente         
a cessão dos direitos autorais a ele referentes. Declaro estar ciente de que a não               
observância deste compromisso implicará em sanções e penas previstas na Lei           
de Proteção de Direitos Autorais. 
  
Primeiro(a) autor(a) 
Titulação, instituição à qual está vinculado(a) 
 
Segundo(a) autor(a) 
Titulação, instituição à qual está vinculado(a) 
 
Terceiro(a) autor(a) 
Titulação, instituição à qual está vinculado(a) 
 
 
Assinatura do(a) Primeiro(a) Autor(a): 
  

 
 
 

___________________________________________________________ 
Autor(a) 

 Local, data. 
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