A realização do 2° Encontro Docomomo-Rio com a temática de “Arquivos de Arquitetura Moderna: acervos
e fontes para a preservação do patrimônio fluminense” representa uma iniciativa para envolver
pesquisadores e técnicos de instituições detentoras de acervos de arquitetura moderna sediadas no estado
do Rio de Janeiro, contribuindo para o debate da construção de uma política de preservação e gestão
desses importantes documentos para a pesquisa.
O encontro ocorrerá na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), no bairro do Flamengo, na cidade do
Rio de Janeiro. Serão realizadas mesas redondas e conferências no auditório da sede desse órgão
representativo dos arquitetos e urbanistas do Rio de Janeiro no dia 28 de setembro. No salão de exposições
serão apresentados trabalhos (na forma de pôsteres) de estudantes e profissionais sobre a temática do
evento que concorrerão ao Prêmio “Patrimônio moderno fluminense: documentação e conservação”. No dia
29 de setembro, saindo da sede do IAB, será realizado o mo.mo.tur, uma visita guiada a edificações
moderrnas no bairro do Flamengo.

CHAMADA DE TRABALHOS
A submissão de trabalhos científicos, relacionados aos temas do encontro, está aberta para profissionais,
pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação. Os interessados em apresentar suas
pesquisas deverão encaminhar suas propostas no formato de pôster (digital) para o e-mail
docomomo.rio.br@gmail.com.
Após a seleção pelo Comitê Científico, as propostas selecionadas serão comunicadas por e-mail e expostas
durante o evento. A responsabilidade e os custos da impressão estão a cargo dos autores. Dessa maneira,
pretende-se estimular o corpo de técnicos e os alunos dos cursos de pós-graduação vinculados às
instituições parceiras para divulgarem suas pesquisas e estudos.
O comitê científico do evento será formado por profissionais de instituições de pesquisa que abrigam
acervos técnicos e científicos. O comitê fará a seleção de trabalhos a partir das propostas encaminhadas
pela secretaria do evento.
O parecer dos avaliadores deverá levar em consideração a relevância científica do assunto, a originalidade
do estudo, a clareza e coerência do título e do conteúdo, a abordagem pertinente da temática e, por fim, o
enquadramento da proposta na linha do encontro. Por fim, só serão aceitos trabalhos submetidos seguindo
essas normas e respeitando os prazos pré-estabelecidos.

FORMATO DOS TRABALHOS
O trabalho deverá ser apresentado em um PÔSTER, no formato de 0,90m (largura) x 1,50m (altura), da
seguinte maneira:
Cabeçalho com os logos do evento (0,90m x 0,20m). O arquivo deste cabeçalho está disponível no
http://www.facebook.com/docomomorio.brasil.
Abaixo do cabeçalho deverá constar o título do trabalho seguido da identificação do(s) autor(es): nome,
formação, instituição e e-mail de contato. O trabalho poderá ter, no máximo, três autores.
O desenho de PÔSTER e número de imagens é livre.
Para a fase de seleção, o PÔSTER deverá ser enviado para o e-mail docomomo.rio.br@gmail.com, em
arquivivo PDF.
Caso selecionado, o autor(a) deverá trazer em mãos o PÔSTER da 8:00 às 9:00h do dia 28 de setembro,
no local do evento.

DATAS
Submissão das propostas: até 20 de agosto de 2012
Comunicação do aceite: 30 de agosto de 2012

COMISSÃO CIENTÍFICA
Ana Albano Amora (FAU/UFRJ)
Cêça Guimaraens (PROARQ/FAU/UFRJ)
Helio Herbst (UFRRJ)
Inês El-Jaick Andrade (FIOCRUZ)
Luiz Felipe Machado (EAU-UFF)
Maria Helena Rohe Salomon (CAU- Centro de Arquitetura e Urbanismo da PCRJ)
Marlice Azevedo (EAU-UFF)
Renato Gama Rosa (FIOCRUZ)
Roberto Segre (PROURB/FAU/UFRJ)

INSCRIÇÕES
As inscrições para o evento já estão abertas. Todos os participantes (autores e ouvintes) deverão se
inscrever. Os interessados devem encaminhar, para o e-mail docomomo.rio.br@gmail.com a ficha de
inscrição preenchida juntamente com o comprovante de depósito bancário.
Pesquisador/Profissional não associado: R$ 120,00
Estudante de Pós-graduação não associado: R$ 100,00
Estudante de graduação não associado: R$ 60,00
Pesquisador/Profissional Associado: R$ 100,00
Estudante de Pós-graduação Associado: R$ 60,00
Estudante de graduação Associado: R$ 30,00

Banco do Brasil
Agência 4220-x
Conta: 16592-1

COMISSÃO ORGANIZADORA
Cêça Guimaraens (PROARQ/FAU/UFRJ)
Luiz Felipe Machado (EAU/UFF)
Ana Albano Amora (PROARQ/FAU/UFRJ)
Inês El-Jaick Andrade (DPH/COC/FIOCRUZ)

II ENCONTRO DOCOMOMO RIO
AUDITÓRIO DA SEDE DO IAB-RJ
Rio de Janeiro, 28 e 29 de setembro de 2012

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:
Endereço:

Bairro:

Cidade:
Telefone:

Cep.:
Celular:

Estado:
Fax:

Email:
Profissional
Instituição:
Departamento/Unidade:
Estudante de Graduação/ Pós-graduação
Instituição:
Curso:
MOMOTUR
( ) Ônibus do evento

( ) Não participará
FORMA DE PARTICIPAÇÃO

( ) Expositor – pôster

( ) Ouvinte

Em caso de apresentação de pôster, favor informar:
Título do Pôster:
Autor (es):
Orientador (es):
A apresentação na forma de poster está condicionada a sua submissão por e-mail
(docomomo.rio.br@gmail.com) até o dia 20 de agosto, junto à ficha de inscrição.

