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O Programa de Educação Tutorial do curso de Arquitetura e Urbanismo (PET            
Arquitetura Ufal) torna público o concurso para capa da 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. Encontra-se      
em sua décima edição e contempla textos de        
caráter informativo e reflexivo relacionados à      
arquitetura e à cidade. Em 2020, através da        
Ímpeto, pretende-se contribuir com o debate      
acerca do tema:  

 
CATÁSTROFES: CIDADES, DESAFIOS E EMERGÊNCIAS 

 
Desastres naturais, enchentes, exploração desequilibrada do meio ambiente,        
ocupação urbana de áreas de risco, planejamento urbano excludente, degradação          
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           
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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(AS) 

1.1. Normas para participação: 

1.1.1. As composições das propostas devem contemplar o tema: “Catástrofes:          
cidades, desafios e emergências”; 

1.1.2. Podem participar do concurso de capa para a Revista Ímpeto todos(as)            
os(as) profissionais e/ou estudantes devidamente matriculados(as) em um curso         
técnico e/ou de graduação de qualquer instituição de educação brasileira          
reconhecida pelo MEC; 

1.1.3. É permitido um número de até 3 autores(as) por proposta enviada; 

1.1.4. A forma de expressão contemplada nas propostas é exclusivamente o           
desenho, seja ele a mão ou através de instrumentos digitais. Não é permitida a              
submissão de fotografias ou textos; 

1.1.5. Os trabalhos devem ser inéditos; logo, não podem ter sido publicados em             
outros meios; 

1.1.6. Os trabalhos devem ser puramente iconográficos, não podendo haver texto. 

1.1.7. Deve-se enviar os arquivos contendo a proposta de capa em extensão AI             
(convertido em curvas), e JPEG em 300 DPI, ambos no tamanho A4 (210 X 297               
mm); 

1.1.8. Juntamente com a proposta de capa, deve-se enviar o comprovante de            
matrícula do(a) dos(as) autores(as) assim como arquivo de texto contendo uma           
pequena defesa do conceito elaborado (máximo de dez linhas) e um breve            
currículo do(a) autor(a) (máximo de três linhas). O currículo deve apresentar o            
nome dos(as) autores(as), atuação, instituição de ensino ao(à) qual está          
vinculado(a) e, caso exista, o URL no qual disponibiliza outros trabalhos de sua             
autoria; 
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1.1.9. O texto de defesa da proposta não deve fazer parte da composição gráfica.              
Ao submeter sua proposta, os(as) autores(as) estarão concedendo ao Corpo          
Editorial da Revista Ímpeto o direito de publicação em meio impresso e digital; 

1.1.10. Para submissão de propostas, os arquivos digitais mencionados devem          
ser enviados para o email revistaimpeto@gmail.com contendo na caixa de diálogo           
do e-mail o termo de autorização, disponível no Apêndice I; 

1.1.11. As propostas de capa serão julgadas segundo os seguintes critérios de            
avaliação: força de conceito; criatividade e inovação; atenção ao acabamento e           
detalhes; originalidade estética e identificação com a proposta e o tema da            
Revista; 

1.1.12. Os membros do corpo editorial, bem como os(as) integrantes do grupo            
PET Arquitetura Ufal, não poderão enviar propostas de capa; 

1.1.13. O corpo editorial da Revista Ímpeto compromete-se a não utilizar em            
edições posteriores os trabalhos não selecionados sem a devida autorização de           
seus/suas autores(as); 

1.1.14. O(A) autor(a) responsável pela proposta ganhadora receberá um         
certificado de ganhador(a) do concurso de capa da Revista Ímpeto.  

 

1.2. Prazos: 

1.2.1. Período de submissão: 26 de fevereiro a 05 de abril de 2020; 
1.2.2. Resultado: 15 de maio de 2020 por meio das redes sociais, endereço             
eletrônico (pet.ufal.br/petarq) e mural do PET Arquitetura; 
1.2.3. O lançamento da Revista está previsto para o segundo semestre do ano             
vigente. 
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APÊNDICE I 

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
 
 

Eu, [Nome completo], declaro em meu nome e em nome dos(as) demais            
colaboradores(as), porventura existentes, que a presente proposta da capa em questão é            
original e inédita, e não foi submetida à publicação em qualquer outro periódico nacional              
ou internacional. 

Em caso de aprovação, concedo ao corpo editorial da Revista Ímpeto o direito de publicar               
em meio impresso e disponibilizar no site do grupo PET Arquitetura. 

 

 

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

Terceiro(a) autor(a) (caso houver) 
Titulação, instituição à qual está vinculado(a) 
 

Assinatura do(a) Primeiro(a) Autor(a): 
 

 

__________________________________________ 

[Nome completo do(a) autor(a)] 

[Local e data] 
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