
 

 
 

 
Edital 04/2020 
 

1ª SALA DE VÍDEO DA ARQUITETURA E TURISMO: 
“cultura e sociedade: olhares transversais para a cidade, arquitetura e 

turismo” 

 
O DOMINUS INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE ESTUDOS ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS 
propõe o presente evento com o intuito de incentivar e reconhecer o desenvolvimento de 
pesquisas e reflexões interdisciplinares de alta qualidade no campo da arquitetura e turismo. 
  
1) Objetivo geral: apresentar as inovações das diferentes áreas da Arquitetura e Turismo com 
intuito de promover a atualização, aquisição de conhecimentos e uma oportunidade para troca 
de experiências entre graduandos, alunos de pós-graduação, profissionais e pesquisadores. 
1.1) Objetivos específicos: contribuir com o avanço das diferentes áreas de atuação dos 
profissionais da arquitetura e turismo; incentivar a produção e divulgação de trabalhos 
científicos de acadêmicos e profissionais; publicar os artigos em versão E-book, que ficará 
disponível no site; premiar os melhores trabalhos com o Prêmio DOMINUS de cada edição. 
 
2) Metodologia do evento:  
2.1) O evento ocorrerá exclusivamente via internet, sendo a tecnologia parte importante para 
o sucesso das discussões e para a interação entre os participantes através de diversos recursos 
multimídia; 
2.2) Os participantes enviarão um resumo do trabalho para avaliação, que poderá sofrer 
correções sugeridas pelos avaliadores; após as correções deverão encaminhar um pôster em 
formato PDF e um vídeo de apresentação; 
2.3) Após a apresentação, deverá ser encaminhado o artigo completo do trabalho, que fará 
parte do E-book a ser publicado pelo DOMINUS; 
2.4) O evento contará com 3 eixos temáticos, coordenados por professores mestres e doutores 
da área da Arquitetura e Turismo. Esses coordenadores serão os organizadores do E-book. 
 
3) Eixos Temáticos e avaliadores: 
Eixo 01 – Gestão, sustentabilidade e meio ambiente 
Avaliadores – Marcelo Pissutti - Arquiteto e urbanista e Mestre em Arquitetura e Urbanismo; 
Ana Luísa Bisognin - Arquiteta e urbanista e Mestre em Patrimônio Cultural e Fiama Piltz - 
Arquiteta e urbanista e Mestre em Patrimônio Cultural. 

O primeiro eixo tem maior foco para as áreas de arquitetura, geografia, gestão em 
turismo, gestão ambiental, biologia e engenharia ambiental. Este eixo busca reunir trabalhos 
que tratem, através de uma perspectiva da sustentabilidade e da integração com a natureza 
das cidades, do turismo e de toda paisagem natural ou artificial que está no contexto urbano 
popular. Tendo como desafio, principalmente a degradação que acontece na natureza 
progressivamente, bem como, pela falta de incentivo e preservação dos patrimônios culturais 
e históricos. 
 



 

 
 

Eixo 02 – História, memória e patrimônio cultural 
Avaliadores – Amanda Schirmer - Arquiteta e urbanista e Mestre em Patrimônio Cultural; 
Camila Piveta - Arquiteta e urbanista e Mestre em Patrimônio Cultural e Betina Jost -Arquivista 
e Mestre em Patrimônio Cultural 
 O segundo eixo tem como foco áreas da arquitetura, história, turismo e arquivologia. 
Este eixo busca reunir trabalhos que tratam os patrimônios mais precisamente, os edifícios, 
monumentos ou costumes em si. Dentre os patrimônios culturais aceitos estão os materiais 
móveis e imóveis e também os saberes fazeres. 
 
Eixo 03 – Conceituação e metodologias nas práticas acadêmicas 

Avaliadores – Fernanda Bertazzo Nunes - Arquiteta e urbanista e Mestre em Patrimônio 
Cultural e Luciana Manzoni Pereira Erles- Arquiteta e urbanista e Mestre em 
Engenharia Civil. 
 O último eixo é destinado a qualquer área ou temática de pesquisa que não se 
enquadre nas demais eixos, mas que pertencem a área do conhecimento da arquitetura e 
urbanismo e ao turismo. 
 
4) Normas do Evento - PRAZOS:  
4.1) Inscrição e submissão do resumo : 22/06/2020 a 20/07/2020 
4.2) Divulgação da lista de trabalhos aprovados: 03/08/2020 
4.3) Envio do pôster e do vídeo de apresentação: 13 a 20/08/2020 
4.4) Exibição online dos trabalhos: 27 a 28/08/2020 (somente serão exibidos os pôsteres que 

tiverem seus respectivos vídeos de apresentação) 
4.5) Emissão de certificados: a partir de  10/09/2020 
4.6) Envio dos artigos completos para o E-book: até 15/10/2020 
4.7) Período para análise e correções dos artigos segundos: 19/10/2020 a 29/10/2020 
4.8) Publicação do E-book: dezembro/2020 
 

5) INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO EVENTO: 
5.1) Preencher o cadastro e a ficha de inscrição (uma para cada trabalho) via site: 
www.idomunis.com.br. 
5.2) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição (R$ 80,00). 
5.3) Cada inscrição equivale a um trabalho inscrito. Os autores poderão submeter mais de um 
trabalho. 
 

6) INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO: resumo/ pôster /vídeo 
6.1) O resumo consiste em uma apresentação concisa dos principais pontos do trabalho, 
ressaltando a pesquisa realizada, devendo ser claro e objetivo, com, no mínimo, 300 e, no 
máximo, 500 palavras. 
6.1.1) Deverá ser escrito em um único parágrafo e conter os seguintes elementos essenciais: 
introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão e conclusão. Ao final, deverá conter 
quatro palavras-chave.  
6.1.2) Deverá estar na fonte “Times New Roman”, tamanho 12, espaçamento entre linhas 
1,5cm; título em negrito com alinhamento centralizado e caixa alta, nome do(s) autor(es), 
abaixo do título com alinhamento à direita e a qualificação do(s) apresentador(es): 



 

 
 

profissional: nome completo, curso de Graduação/Pós-Graduação/ instituição de origem ou 
sigla (maiúsculas), profissão e e-mail; 
acadêmico: nome completo, curso de Graduação ou Pós-Graduação, semestre, instituição de 
origem ou sigla (maiúsculas), identificar o orientador, grupo de pesquisa e órgão financiador 
(se for o caso), e-mail; 
6.1.3) O formato da página deve ser em papel A4, com margens 2,5 cm e o documento deve 
estar em formato PDF. 
6.1.4) Cada trabalho deve conter, no máximo, três (3) autores, sendo um apresentador 
 
6.2) O pôster deverá ser enviado em PDF, juntamente com o vídeo, após a confirmação da 
inscrição. 
6.2.1) Devem constar no pôster os elementos essenciais do resumo, mais as referências. 
6.2.2) É possível o uso de figuras, fotos, tabelas e/ou outros recursos gráficos. 
6.2.3) O vídeo deverá ter no, máximo, 5 minutos. 
6.2.4) Os vídeos e pôsteres ficarão no site apenas nos dias do evento. 
 
6.3) O artigo completo deverá ser enviado em formato Word e de acordo com as seguintes 
normativas: 
6.3.1) Devem conter um Resumo de no máximo 15 linhas, seguido de quatro palavras-chave.  
6.3.2) As Ilustrações (gráficos, tabelas, fotos ou imagens), quando totalmente indispensáveis, 
devem vir inseridas no texto, na posição adequada para publicação. Todas devem ter título e 
apresentar numeração em algarismos romanos. 
6.3.3) A Bibliografia utilizada deverá ser apresentada no final. As referências devem ser 
apresentadas segundo as normas da ABNT. 
6.3.4) Extensão total do texto entre 12 e 15 páginas, incluindo quadros, tabelas, figuras, 
ficando fora dessa contagem as referências e anexos; e escrito em fonte “Times New Roman”, 
tamanho 12, espaço 1,5, numeração no fim da página à direita, em algarismos arábicos e 
alinhamento justificado. 
6.3.5)  As seguintes margens devem ser utilizadas: superior: 3,0cm; inferior: 2,0cm; esquerda: 
3,0cm e direita: 2,5cm. 
6.3.6)   T T    D  T  T   eve estar em  ai a alta e ne rito,  entrali a o, ao topo  a 
primeira pá ina  
6.3.7) O Nome e sobrenome do(s) autor(es) devem estar escritos por e tenso,   as linhas 
a ai o, alinha o s)    ireita; em nota de rodapé deverá conter a breve qualificação do autor, 
como: formação, profissão e e-mail. 
6.3.8)  s T t los  as  eç es  evem vir em ne rito, n mera os  om al arismos ará i os  1, 2, 
3 ) e alinha os   es  er a.  s s  seç es, se ho ver,  evem vir n mera as em forma 
decimalizada (1.1, 1.2; 1.1.1; 1.2.1); 
6.3.9)  l straç es,  omo  ráfi os, ta elas, es  emas, diagramas e/ou figuras, devem estar 
correlativamente numeradas e claramente intituladas em negrito e centralizado, e devem 
estar incorporadas no texto, em seu lugar correspondente.  
6.3.10) As citações deverão ser na forma AUTOR-DATA, podendo ter notas  e ro ap   
e pli ativas.  s  itaç es te t ais  e menos  e tr s linhas ser o inte ra as ao pará rafo, sen o 
 esta a as  om aspas   plas.  s  itaç es mais e tensas apare er o  om re  o es  er o. 
Depois  a  itaç o, será anota a a fonte, entre par nteses  so renome  o a tor, ano  a 



 

 
 

p  li aç o e pá ina s).   emplos        , 1  1, p.  ),    D R  R  e      , 1  2, p.12).   ara 
informaç es a i ionais consultar as Normas ABNT). 
 
7) Atribuições dos Coordenadores dos Eixos Temáticos: 
7.1) Analisar e aprovar os trabalhos submetidos ao seu eixo no prazo máximo de 10 (dez) dias; 
7.2) Indicar um trabalho do seu eixo para concorrer ao Prêmio DOMINUS, sendo que o artigo 
não poderá ser de autoria/coautoria de coordenador do próprio GT; 
7.3) Convidar autores de sua rede acadêmica e profissional para apresentarem trabalhos no 
evento;  
7.4) Organizar junto com o DOMINUS a publicação do E-book, tendo os participantes dos eixos 
como organizadores e integrantes da comissão editorial; 
7.5) Receber um certificado de avaliador, bem como garantir a sua isenção de inscrição para 
submissão de até 2(dois) trabalhos no evento, desde que em outro eixo que não o de sua 
organização. 
 
8) Dos Certificados e horas Complementares: 
8.1) Os certificados das apresentações estarão disponíveis no site do evento. 
8.2) O melhor trabalho de cada eixo receberá  m  ertifi a o  e “Prêmio Dominus de melhor 
pôster”. 
8.3) Os autores receberão um certificado que contemplará: apresentação de trabalho e  
participação no evento, com 20 horas complementares (ou a critério da IES que validará). 
 
9) Disposições Gerais: 
9.1) O aceite dos trabalhos será comunicado, automaticamente, via e-mail. 
9.2) O ISBN: A despesa para obtenção do ISBN e as providências administrativas visando a 
obtenção do número será de responsabilidade do Instituto Dominus. 
9.3) Nos trabalhos que envolverem pesquisa com seres humanos, é necessário constar o 
número da respectiva aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP). 
9.4) Qualquer dúvida sobre o evento, bem como suas normativas serão decididas pela Equipe 
Diretiva do DOMINUS, devendo ser encaminhada para o e-mail: contato@idominus.com.br  
 
 
      Rio Grande do Sul, 18 de junho de 2020. 
 
 Presidente Instituto Dominus   Organizadores: 
               Ma. Adriane Damian Pereira   Ma. Fernanda Bertazzo Nunes 

 Ma. Amanda Schirmer de Andrade    
 
 
 
 
 


