REGRAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS – III JATHIS
A Comissão Organizadora da III JATHIS – Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social
convida seus participantes a enviarem trabalhos acadêmicos e profissionais relacionados à temática de
Habitação de Interesse Social, desenvolvidos no Distrito Federal (DF).
Os trabalhos serão expostos na Mostra de Arquitetura e Urbanismo Social da JATHIS, no espaço físico e
temporal da III JATHIS – Auditório do CREA/DF, durante os dias 10 a 13 de Setembro de 2019.
1

AUTORES DOS TRABALHOS

1.1. Os autores do trabalho – estudantes, professores e profissionais – deverão estar inscritos no evento,
em pelo menos uma das atividades/palestras do evento. É desejável que os autores sejam atuantes no
Distrito Federal ou cidades adjacentes. Os autores poderão submeter tantos trabalhos quanto
desejarem, mas o número de trabalhos apresentados estará restrito à capacidade de exposição das
pranchas durante o evento.
2

FORMAS DE SUBMISSÃO

2.1. A submissão de trabalhos deverá ser realizada na modalidade de Painel, em formato A3, até 02 (duas)
pranchas, conforme modelo disponibilizado.
2.2. As categorias de submissão são:
• Trabalho acadêmico: trabalho acadêmico desenvolvido em instituição de ensino do DF
o

Categoria Estudante: Trabalho desenvolvido em disciplina de curso de graduação

o

Categoria Profissional: Iniciativa de disciplina de graduação ou pós-graduação submetido
por professor; Monografia ou Projeto desenvolvido como trabalho final de curso de
graduação ou pós-graduação submetido após a conclusão do curso.

• Extensão universitária: trabalhos desenvolvidos como extensão das ações da universidade / faculdade
do DF, com atuação junto à comunidade externa
o

Categoria Estudante: trabalho submetido por estudante participante de extensão
universitária

o

Categoria Profissional: trabalho submetido por professores e profissionais vinculados a
extensão universitária.
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• Pesquisa acadêmica: pesquisas ou pós-graduação, desenvolvidas por alunos e orientadas por
professores do DF;
o

Categoria Estudante: trabalho submetido por estudante participante de pesquisa de
iniciação científica

o

Categoria Profissional: trabalho submetido por profissional vinculado a pesquisa científica
de pós-graduação, submetido por estudante de pós graduação ou professor orientador.

• Trabalho profissional: projetos de edificações e espaços públicos que se relacionem com a temática
da Habitação de Interesse Social, com área de atuação no DF ou cidades adjacentes
o
3

Categoria Profissional: trabalho submetido por profissional vinculado a pesquisa científica
de pós-graduação.

NORMAS DE APRESENTAÇÃO

3.1 Os trabalhos devem seguir as orientações das Normas Técnicas. Para apresentação de Projetos, deverá
ser apresentado breve memorial com desenhos técnicos e artísticos que permitam a boa compreensão da
proposta. Para trabalhos de Pesquisa e Extensão, a prancha deverá apresentar o resumo, a metodologia e,
em caso de pesquisa em desenvolvido, os resultados alcançados até o momento, e imagens ilustrativas.
Serão enviadas 02 (duas) Pranchas A3, em PDF, conforme Modelo de Prancha disponível aqui:
https://drive.google.com/open?id=1GTcKdvmVT94a2R5GQ1lkU4kvvYzBXyKI .
Os nomes dos autores devem ser removidos das propriedades do arquivo, das notas de rodapé ou do título
do documento. A distribuição e a forma de apresentação do conteúdo nas pranchas são livres, desde que
seja preservado o anonimato e seguidos os procedimentos descritos neste documento. As propostas devem
estar representadas em escala que permita a boa compreensão das ideias e soluções técnicas. Poderão ser
utilizados os recursos gráficos que se julgar mais convenientes, com total liberdade de criação e proposição
na diagramação das propostas.
4

ETAPAS DA SUBMISSÃO

Para submeter seu trabalho, acesse: https://www.even3.com.br/participante/trabalhocientifico/
Após o envio dos Paineis, os trabalhos passarão por análise da Comissão de Avaliação de Trabalhos,
composta por arquitetos convidados e atuantes na Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social
(ATHIS) no DF. O trabalho enviado poderá ser Aprovado, Não aprovado ou Aprovado com ressalvas. Em caso
de trabalho Aprovado com ressalvas, o autor deverá reenviar seu trabalho com os ajustes solicitados,
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submetendo a uma avaliação final. A Comissão possui autonomia para reprovar os trabalhos que considerar
fora da área temática do evento e/ou que apresentarem informações insuficientes.
5

CRONOGRAMA

Segue abaixo o calendário de submissão dos trabalhos:
ATIVIDADE
Envio de trabalhos
Seleção dos trabalhos e solicitação de ajustes
Resultado do primeiro envio
Reenvio dos trabalhos pelos autores
Revisão dos trabalhos
Resultado final

DATA
12 a 23 de agosto de 2019 às 18h00
23 a 25 de agosto de 2019
26 de agosto de 2019
26 de agosto a 01 de setembro de 2019
02 a 05 de setembro de 2019
06 de setembro de 2019

6 DISPOSIÇÕES FINAIS
A Comissão Organizadora não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos enfrentados pelo
participante nos casos em que a submissão da inscrição se der em data e horário limites para o seu
encerramento.
Eventuais dúvidas poderão ser enviadas ao e-mail contato@brasilia.jathis.org.br.
Brasília, 12 de agosto de 2019

Arq. Jessica Costa Spehar
Arq. Luiz Eduardo Sarmento
Arq. Paulo Silgueiro Cavalcante
Arq. Manuella de Carvalho Coelho
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS DA III JATHIS – JORNADA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
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