CHAMADA PARA SELEÇÃO
O VI Encontro dos Jardins Históricos será realizado de 21 a 23 de novembro de
2018, em Belo Horizonte, MG, com o tema “Jardins históricos: envolvimento, sensibilização
e participação da sociedade”. O evento é uma realização da Rede Brasileira de Jardins e
Paisagens, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN, Fundação Casa de Rui Barbosa- FCRB, e Escola de Belas Artes- EBA/UFRJ. E
conta com o apoio da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas – ABAP, Secretaria da
Cultura do Estado de Minas Gerais, Instituto de Estudos de Desenvolvimento Urbano IETS/MG, Grupo de Pesquisas História do Paisagismo GPHp - EBA/UFRJ, Grupo de
Pesquisas Paisagens Híbridas GPPH - EBA/UFRJ e do International Council on Monuments
and Sites – ICOMOS/BR.
Convidamos a comunidade acadêmica de pesquisadores na área de paisagem,
patrimônio paisagístico e jardins para submeterem trabalhos ao nosso Comitê Científico, a
serem enviados na forma de texto completo. As apresentações orais deverão ter 20 minutos
de duração, e poderão contar com apoio de projeção.
Os trabalhos devem incidir em temas do encontro e atender às normas editoriais
abaixo. A data limite de envio dos artigos completos é 19 de agosto de 2018. O resultado
da seleção será divulgado no site da Fundação Casa de Rui Barbosa
(www.casaruibarbosa.gov.br). O endereço eletrônico para o envio do arquivo é:
redejardinsepaisagens@gmail.com
As comunicações serão apresentadas no auditório da Superintendência do IPHAN/MG, na
rua Januária 130, Belo Horizonte, Minas Gerais, dos dias 21 a 23 de novembro, das
9h30 às 18h.
Condições e taxa de inscrição:
Profissionais: R$ 200,00
Estudantes: R$ 150,00
Obs: As propostas deverão ser encaminhadas por, no máximo, três autores.
Em caso de estudantes de graduação, um dos proponentes deverá ser orientador.
A forma de pagamento será informada oportunamente, após a divulgação das propostas
selecionadas.

Cronograma
1

Chamada de trabalhos Científicos

De 12/03 a 19/08

2

Avaliação pelo Comitê Científico

De 20/08 a 9/09

3

Divulgação dos trabalhos selecionados

4

Envio do trabalho selecionados revisados

De 18/09 a 7/10

Apresentação das comunicações

De 21/11 a 23/11

Dia 17/09

Formatação das Comunicações
Eixos temáticos
I ‒ O lugar do jardim histórico na paisagem brasileira: perspectivas socioculturais e
patrimoniais;
II ‒ Planos, práticas, processos de gestão e preservação de jardins históricos e espaços
paisagísticos;
III ‒ Tecnologias aplicadas a manutenção e preservação do patrimônio paisagístico
Só serão aceitos trabalhos originais sob a forma de artigo e devem estar de acordo com as
Normas da ABNT.
O Comitê Científico reserva-se o direito de sugerir alterações na redação dos originais,
visando a manter a homogeneidade e a qualidade da publicação, respeitando, porém, o estilo
e as opiniões dos autores. Todas as alterações terão autorização prévia de seu autor
Forma de Apresentação
1. Corpo do Trabalho: todo artigo deverá utilizar o processador de texto Word 6.0 ou
superior. Após o título, colocar o nome do autor, sua qualificação, procedência e endereço
postal e eletrônico. Todo artigo deverá estar acompanhado de um resumo (em português e
em inglês) de aproximadamente 500 palavras e conter até quatro palavras-chave (em
português e inglês), que deverão estar antes do início do texto. A letra utilizada no corpo do
texto deve será Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5 e deverá ter entre 20.000 a 35.000
caracteres com espaço (entre 10 a 15 páginas) incluindo as ilustrações.
2. Notas e Referências Bibliográficas: deverão ser agrupadas no final do texto e devidamente
referenciadas. Devem seguir as normas da ABNT (NBR 6023 e NBR 10520).
3. Ilustrações: devem ser utilizadas no máximo cinco ilustrações que sejam importantes para
o entendimento do texto. As fotos, mapas, gráficos ou tabelas devem ser digitalizadas em
boa resolução (no mínimo de 300 dpi). Devem ser apresentadas na forma de JPG, separadas
do texto, mas sua indicação deve aparecer no texto contendo a legenda e a fonte (créditos).
As imagens enviadas para publicação deverão, obrigatoriamente, vir acompanhadas de um
termo de responsabilidade (autorização do detentor da imagem) por parte dos autores,
sobretudo, se as imagens não pertencerem ao acervo do autor.
4. Os artigos enviados ao Comitê Científico deverão ser entregues via correio eletrônico
para:
redejardinsepaisagens@gmail.com
5. Os candidatos deverão, ainda, elaborar uma folha à parte de identificação pessoal, que
deverá conter:
a. Título do trabalho acompanhado pelo resumo e palavras-chave em português;
b. Nome(s) completo(s) do(s) autor(es);
c. Graduação e nome da Instituição onde se graduou (maior Titulação);
d. Pós-graduação e nome da Instituição onde se pós-graduou (maior Titulação);
e. Instituição de origem e função que exerce atualmente;
f. Endereço eletrônico e telefone para contatos (caso possua home-page, indicar).

