3º
CHAMADA DE TRABALHOS

A arquitetura moderna fluminense
ao tempo de Milton Roberto (1914-1953)
O

Docomomo-Rio

realizará o 3° Encontro Docomomo-Rio A arquitetura

moderna fluminense ao tempo de Milton Roberto (1914-1953) com o objetivo de celebrar
o centenário de nascimento deste arquiteto, que foi presidente do Instituto de Arquitetos
do Brasil em 1949-1953, ressaltando que a obra construída dele é das mais
representativas da história do Movimento Moderno brasileiro e do modernismo
arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro.
O Encontro envolverá professores, estudantes, profissionais, pesquisadores e técnicos de
instituições detentoras de acervos de arquitetura sediadas no estado do Rio de Janeiro.
Todas as atividades do 3º Encontro ocorrerão na sede do Departamento do Rio de
Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/RJ), localizada no Beco do Pinheiro, 10,
Flamengo.
A programação, a ser desenvolvida nos dias 26 e 27 de setembro de 2014, consistirá de
conferências, mesas-redondas e exposição de pôsteres, e uma visita guiada às principais
obras do arquiteto Milton Roberto existentes na cidade do Rio de Janeiro.
A submissão de trabalhos científicos relacionados à temática central do encontro está
aberta para profissionais, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação. Os
trabalhos serão selecionados previamente e concorrerão a diplomas.
Dessa maneira, pretende-se estimular técnicos e estudantes dos cursos de pósgraduação vinculados às instituições parceiras para divulgarem suas pesquisas e estudos
relativos à arquitetura moderna.
Os interessados em apresentar pesquisas deverão encaminhar suas propostas no
formato de pôster/banner em arquivo digital para o e-mail docomomo.rio.br@gmail.com
Após a seleção por um comitê científico, as propostas selecionadas serão comunicadas
por e-mail e expostas durante o evento. A responsabilidade e os custos da impressão dos
pôsteres selecionados para a exposição ficarão a cargo dos autores.

O comitê científico, formado por profissionais de instituições de ensino e de pesquisa que
abrigam acervos técnicos e científicos, fará a seleção de trabalhos encaminhados para o
Núcleo Rio do Docomomo ( email docomomo.rio.br@gmail.com )
Os pareceres do comitê considerarão a relevância científica da abordagem, a
originalidade do estudo, a clareza e coerência do título e do conteúdo, a pertinenência da
temática e, por fim, o enquadramento do resumo na linha proposta pelo 3º Encontro.
Apenas serão aceitos trabalhos submetidos em acordo com o formato, normas e prazos
estabelecidos disponíveis no site oficial do evento.
FORMATO DAS PROPOSTAS (RESUMO E PÔSTER/BANNER DIGITAL)
1 (um) pôster/banner de 0.60 x 1,50m, com cabos e corda de suporte. Na fase de seleção
as propostas deverão ser diagramadas no formato acima e encaminhadas em arquivo
digital .jpg. No trabalho deverão constar as identificações dos autores (nome, titulação,
filiação, e-mail), Resumo com a apresentação do tema, objetivos, metodologia e
resultados. O número de imagens é livre, porém, deve ser considerada a legibilidade e
clareza no âmbito da dimensão acima referida do pôster/banner.
Quando selecionados e a fim de fazer parte da exposição, os trabalhos deverão ser
apresentados em 1(um) banner impresso em lona vinílica branca no formato acima.
Orientados pela Comissão Organizadora, o(s) autor(es) se encarregará(ão) da montagem
do trabalho na exposição.
CALENDÁRIO E DATAS
Submissão de resumos e do pôster digital: até 30 de julho de 2014
Comunicação de aceite: 30 de agosto de 2014

COMISSÃO CIENTÍFICA
Cêça Guimaraens (UFRJ/FAU/PROARQ)
Guilherme Araújo de Figueiredo (EAU-UFF)
Helio Herbst (UFRRJ)
Hilton Esteves de Berredo (PUC-Rio e USU)
Inês El-Jaick Andrade (FIOCRUZ)
Luiz Felipe Machado (EAU-UFF)
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Marlice Azevedo (EAU-UFF)
Renato Gama Rosa (FIOCRUZ)
INSCRIÇÕES
Pesquisador/Profissional não associado: R$ 150,00
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$ 80,00
Estudante de graduação Associado: R$ 45,00

Conta bancária para depósito da quantia referente ao valor das inscrições
Nome Guilherme Araujo de Figueiredo
Banco Itaú
Agência 8104
Conta 01609-5

COMISSÃO ORGANIZADORA
Cêça Guimaraens (PROARQ/FAU/UFRJ)
Luiz Felipe Machado (EAU/UFF)
Guilherme Araújo de Figueiredo (EAU/UFF)
Hilton Esteves de Berredo (PUC-Rio e USU)
CONTATOS Núcleo Rio do Docomomo
docomomo.rio.br@gmail.com
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