
 

 
 

REVISTA ARKHÉ – CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO – UNIVALI 
REABERTURA DO EDITAL INTERNO n° 01/2019 

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, convida a comunidade 

acadêmica da área da arquitetura, urbanismo e paisagismo, representada por discentes e docentes da UNIVALI, 

para submeterem artigos científicos e projetos acadêmicos na Revista Arkhé #5, na versão impressa (ISSN 2359-

3849) e eletrônica (ISSN 2359-3857). 

1. TEMÁTICA 

Arquitetura do Porvir: Novos rumos para a produção e prática da Arquitetura  

A próxima edição da revista Arkhé direciona o olhar para as novas relações e fronteiras, além das comumente 

apresentadas, e fomenta o pensamento em busca da inovação na produção e na prática da Arquitetura. As 

mudanças e transformações nas formas de viver e de se apropriar dos espaços, sejam construídos ou não, 

implicam em novas formas de ver, sentir e se relacionar com novas abordagens sociais, culturais, tecnológicas, 

econômicas, entre outras, de cada grupo ou lugar. A palavra-chave é inovação, explorando respostas criativas 

que atendam às rápidas e constantes mudanças que apontam para uma civilização global, interconectada e 

interativa. 

No momento que se vive, repleto de incertezas e imprevisibilidades, devido a pandemia ou outras formas de 

relação do ser humano com o meio, a pergunta que configura o tema central da revista é: Qual será a resposta 

da arquitetura para criar espaços que entendam e atendam essas novas demandas? 

Em síntese, a temática procura respostas inovadoras, sustentáveis e conceituais, que respeitem as diversidades 

e contextos socioeconômicos, em busca de uma arquitetura mais humana, democrática e inclusiva onde os 

limites entre pessoas, espaços e natureza possam ser diluídos e reestabelecidos. 

2. CATEGORIAS PARA SUBMISSÃO 

 

2.1 Seção Projetos Acadêmicos 

 

a) Esta seção é dedicada à publicação de projetos acadêmicos de arquitetura, urbanismo ou 

paisagismo, aceita um projeto por autor, de autoria de discentes do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí dos Campi Balneário Camboriú e Florianópolis em 

disciplinas curriculares sob orientação de um ou mais professores. 

b) A seleção dos projetos a serem publicados se dará em uma única etapa. Para aplicação do projeto 

os autores deverão enviar o material de projeto em arquivo digital em (*).pdf, formatado conforme 

o arquivo “Template_Projeto_Arkhe_5.docx”, para o e-mail arquitetura@univali.br em arquivo 

zipado contendo todos os materiais solicitados. 

c) Juntamente com o trabalho cada autor deverá ler, assinar e entregar os documentos (1) Declaração 

de Originalidade e (2) Cessão de Direitos Autorais, presentes nos anexos deste edital. 

d) Serão selecionados 3 (três) projetos considerando-se os seguintes critérios: 

1) Aderência à temática proposta pela revista; 

2) Qualidade Projetual considerando a complexidade proposta pela disciplina; 

3) Qualidade textual, correção ortográfica, expressão gráfica de qualidade; 

4) Adequação do material para publicação ao Template fornecido pelo Conselho Editorial. 
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2.2 Seção Artigos Científicos 

 

a) Esta seção é dedicada a trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, não necessariamente inéditos, 

submetidos na forma de artigo científico produzido por docentes e/ou discentes do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí dos Campi Balneário Camboriú e 

Florianópolis. 

b) Cada autor ou coautor poderá enviar apenas um artigo científico para apreciação. 

c) A seleção dos artigos a serem publicados se dará em uma única Etapa. Para aplicação do artigo os 

autores deverão enviar o artigo completo em arquivo digital .doc ou .docx, formatado conforme o 

arquivo “Template_Artigo_Arkhe_5.docx”, para o e-mail arquitetura@univali.br em arquivo zipado 

contendo todos os materiais solicitados. 

d) Juntamente com o trabalho cada autor deverá ler, assinar e entregar os documentos de (1) 

Declaração de Originalidade e (2) Cessão de Direitos Autorais, presentes nos anexos deste edital. 

e) Serão selecionados 2 (dois) artigos científicos completos considerando-se os seguintes critérios: 

1) Aderência à temática proposta pela revista; 

2) Máximo de 3 (três) autores por artigo; 

3) Pertinência da abordagem, metodologia adequada ao estudo proposto e referências 

bibliográficas adotas; 

4) Coerência e coesão textual, correção ortográfica e qualidade gráfica de tabelas, quadros e 

imagens; 

5) Adequação do material para publicação ao Template fornecido pelo Conselho Editorial. 

 

3. ENTREGA DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser enviados, sem identificação dos autores nos arquivos, com primeira chamada de 

21/10/2020 a 27/11/2020, constando no assunto do e-mail a seção de submissão (Trabalhos Acadêmicos ou 

Artigos Científicos) e no corpo do e-mail o nome completo do primeiro autor com a indicação se é discente ou 

docente, o Título do trabalho, a seção pretendida, e-mail, telefone e endereço completo para contato. 

4. PRAZOS 

ETAPA 1 - Período de submissão: 21 de outubro de 2020 a 27 de novembro de 2020. 

ETAPA 2 - Período de avaliação: 01 de dezembro a 15 de dezembro de 2020. 

OBSERVAÇÕES: 

1. Os trabalhos que não atenderem aos requisitos estabelecidos neste edital serão desclassificados da 

seleção. 

2. A revisão ortográfica e gramatical será de responsabilidade dos autores. 

Divulgação dos Trabalhos aprovados: 17 de dezembro de 2020.  

O lançamento da revista está previsto para Maio de 2021. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Conselho Editorial da Revista Arkhé. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Balneário Camboriú, 21 de outubro de 2020. 
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ANEXO 1  

 

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE 

 

 

Declaração de Originalidade - todas as pessoas relacionadas como autores devem assinar declarações 

de responsabilidade nos termos abaixo: 

Eu, _____________________________________________________, certifico para os devidos fins que 

participei da concepção do artigo/projeto, sob o título 

_________________________________________________________________________, para tornar 

pública minha responsabilidade pelo seu conteúdo, que não omiti quaisquer ligações ou acordos de 

financiamento entre os autores e companhias que possam ter interesse na publicação deste artigo; 

Igualmente, certifico que o artigo/projeto é original e que o trabalho, em parte ou na íntegra, ou qualquer 

outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de minha autoria, não foi enviado para outra 

Revista e não o será, enquanto sua publicação estiver sendo considerada pela Revista Arkhé, no formato 

impresso e eletrônico. 

Em caso de artigo já publicado, substituir o parágrafo acima pelo seguinte texto: 

Igualmente, certifico que o artigo/projeto é original e que o trabalho foi previamente publicado em meio 

impresso/digital em ___ (informar o periódico/congresso em que foi publicado) ____, sendo permitida 

novamente a sua publicação sem qualquer ônus a Revista Arkhé. 

 

 

Assinatura do(s) autores(s) 

Data ___/___/___. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

Cessão de Direitos Autorais - todas as pessoas relacionadas como autores devem assinar declarações de 

cessão nos termos abaixo: 

“Declaro que, em caso de aceitação do artigo/projeto sob o título 

_____________________________________________________________________, a Revista Arkhé 

passa a ter os direitos autorais a ele referentes, que se tornarão propriedade exclusiva da Revista, vedado 

a qualquer reprodução, total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou 

eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada e, se obtida, farei constar o competente 

agradecimento à Revista”. 

 

 

Assinatura do(s) autores(s) 

Data ___/___/___. 

 

 


