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C H A M A D A  D E  A R T I G O S 

Desde o final do Século XX, o paradigma da política urbana em várias cidades do mundo vem 

passando por uma grande reformulação, de uma visão global e integrada da cidade do 

planejamento urbano tradicional para uma atuação focalizada e fragmentária do planejamento 

estratégico. A articulação dos capitais financeiro e imobiliário, associada à desregulação urbanística 

e ao estabelecimento de parcerias público-privadas tem permitido o desenvolvimento de grandes 

projetos de intervenção urbana em diversas cidades do mundo. 

As áreas em transformação, centros históricos abandonados, antigas áreas produtivas obsoletas, 

como distritos industriais, áreas portuárias, orlas ferroviárias, e terrenos vagos vêm dando lugar a 

grandes complexos imobiliários, com a construção de novos centros de negócios, comerciais e de 

turismo, com suas torres de escritório, shopping centers e hotéis sofisticados, centros de 

convenções, marinas, restaurantes e parques temáticos, com impactos sobre as comunidades 

instaladas e o tecido urbano do entorno. 

Atualmente já existe uma reflexão crítica sobre essas intervenções, tanto no âmbito internacional 

como no nacional. Já surgiram também algumas iniciativas de comparação no contexto latino 

americano, reunindo as experiências brasileira e argentina.  

Em função disso, o NAPPLAC Núcleo de Apoio à Pesquisa: Produção e Linguagem do 

Ambiente Construído divulga chamada de artigos para compor a publicação do livro 

“Práticas recentes de intervenção urbana em áreas em transformação na América Latina” no 

âmbito do Projeto de Pesquisa “Intervenções Contemporâneas em Cidades da América 

Latina”. O objetivo do livro é ampliar essa discussão, procurando compreender a lógica de 

proposição e implementação dessas intervenções e os seus principais resultados físico-espaciais e 

socioeconômicos, identificando beneficiários e perdedores com esse processo, numa análise 

alargada entre os diversos países latino-americanos.   

A publicação será impressa pela FAUUSP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo) e sua versão digital será disponibilizada no site do NAPPLAC, com 

objetivo de incentivar a troca e o intercâmbio continental. Essa publicação segue a primeira do 

projeto, o livro agora em lançamento “Práticas recentes de intervenção urbana em áreas 

informais na América Latina”, cujo objetivo foi divulgar e analisar as experiências de 

intervenção nas áreas informais e assentamentos precários. 

MODELO PARA ARTIGO 

O modelo abaixo serve como guia ilustrativo de conceitos e conteúdos a constar no artigo a ser 
enviado, embora tenham a finalidade fornecer elementos para futuros estudos comparativos. 

1. Contextualização: breve histórico do planejamento e das grandes intervenções urbanas no país e 
na cidade de estudo; 

2. Características da área anterior à intervenção: características físico-espaciais e 
socioeconômicas;  

3. Características da Intervenção: principais projetos e obras, atuação do poder público e a 
relação com a iniciativa privada, instrumentos de regulação e de exceção; 

4. Principais Resultados com a implementação do projeto: resultados físicos-espaciais 
(transformações no uso e ocupação, tipologias construídas, integração física com o entorno e 
espaços livres);  resultados socioeconômicos (transformações no perfil socioeconômico da 
população, identificação dos possíveis “ganhadores” e “perdedores” com o processo)  

5. Conclusões 

6. Bibliografia 
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NORMAS EDITORIAIS: 

 Poderão ser submetidos artigos em português ou espanhol, contudo todos os artigos deverão ter 
título e resumo em português e espanhol. 

 Os artigos deverão ser encaminhados para o endereço de     e-mail 
<napplac2015@gmail.com>. 

 O autor deverá enviar seu nome e sobrenome na forma como deseja publicar, sua formação 
profissional, incluindo graduação e pós-graduação (título e instituição). 

 Os autores dos artigos terão direito a 3 (três) exemplares da publicação. 

 

FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS 

Tipo de arquivo: Microsoft Word (a partir de 1997).  

Configuração 

Tamanho do papel: A4, margens superior 3 cm; inferior 2 cm; esquerda 3 cm e direita 2 cm 

Título: Book Antiqua, tamanho 14, caixa alta e normal; Subtítulo: Book Antiqua, tamanho 12 e 
negrito; Sub-Subtítulo: Book Antiqua, tamanho 11 e negrito 

Texto normal: Fonte Book Antiqua, tamanho 10, parágrafo justificado; espaçamento entre linhas: 
1,15 linhas; deslocamento do parágrafo: 2 cm; Numeração de páginas: Posicionar embaixo da 
página, à direita; 

Número  de   palavras:   de   4.000   a   6.000   palavras, incluindo bibliografia e notas de rodapé. 

Ilustrações: utilizar o formato "jpg" com resolução de 150 dpi As reproduções de imagens de outros 
autores, revistas e/ou livros são de inteira responsabilidade do autor. 

Tabelas, quadros, ilustrações e gráficos: Títulos em Book Antiqua, tamanho 10, normal e justificado, 
sem deslocamento do parágrafo; Utilizar legendas com fonte Book Antiqua, tamanho em tamanho 9. 

Notas: Quando absolutamente necessárias devem ser utilizadas notas de rodapé, com a seguinte 
formatação: fonte Book Antiqua, tamanho, tamanho 9, parágrafo justificado. 

Tamanho do arquivo: Máximo 9,8 Mb. 

Conteúdo da primeira página: título do trabalho, centralizado, em caixa alta. Resumo do trabalho: 
Tamanho máximo de 250 palavras, em um único parágrafo, no mesmo idioma do trabalho. 
Palavras-chave: três a cinco 

Referências bibliográficas 
As referências bibliográficas devem respeitar o mesmo padrão de configuração do corpo do texto, 
seguindo o padrão Harvard. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção dos artigos enviados será realizada a partir dos seguintes critérios principais: 
consistência do artigo; relevância do projeto; distribuição regional equânime das experiências 
analisadas. 

 

COMITÊ EDITORIAL: 

Prof. Dr. Eduardo Alberto Cusce Nobre (FAUUSP)  

Prof. Dr. Jorge Bassani (FAUUSP) 

Profª Drª Maria de Lourdes Zuquim (FAUUSP)  

Profª Drª Camila D'Ottaviano (FAUUSP) 

O PRAZO PARA ENVIO DOS ARTIGOS FOI PRORROGADO PARA 28 DE 

FEVEREIRO DE 2015. 
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