
                                                                    

 

 

  

 

XXVII ENCONTRO  

DA REDE  

LATINOAMERICANA  

DE CÁTEDRAS  

DE HABITAÇÃO  

– ULACAV 
Cali, 24 al 27 de novembro 2021 

 

 
Proposta: Cátedra Jaques Aprile-Gniset,  

Escuela de Arquitectura, Facultad de Artes Integradas. Universidad del Valle,  

 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

HABITAT E COMUNIDADES EMPODERADAS  

NA AMÉRICA LATINA. 

No contexto de pandemia e conflito social. 
Aportes da formação interdisciplinar para a configuração integral do Hábitat. 

 

A cátedra Jaques Aprile-Gniset, a Oficina de Habitação Social, a Escola de Arquitetura e a 

Faculdade de Artes Integradas da Universidade do Vale organizam nesta oportunidade o 

XXVII Encontro da Rede Universitária Latino-americana de Cátedras de Habitação REDE 

ULACAV ocasião na qual centra seu debate no processo formativo de profissionais das 

diversas áreas do conhecimento envolvidas com o Hábitat e as Comunidades Empoderadas 

na América Latina, no contexto atual de Pandemia e conflito social. 

 

Convidamos aos pesquisadores, professores, profissionais, entidades governamentais e 

estudantes do Habitat a apresentarem trabalhos sobre processos investigativos e de formação 

educacional e de capacitação, de desenvolvimento profissional e institucional relacionados a 

esta temática e enquadrados em uma das seguintes linhas temáticas. 

 

Linha temática 1. Formação interdisciplinar para o empoderamento das 

comunidades a partir de processos participativos. 

 

Linha temática 2. Formação interdisciplinar em processos de gestão integrada de 

habitats com comunidades empoderadas. 

 

Linha temática 3. Formação interdisciplinar em processos projetual do habita em 

comunidades empoderadas. Os espaços acadêmicos são locais de formação e reflexão, 



                                                                    

análise crítica e exploração de alternativas. Da concepção do próprio espaço à compreensão 

dos processos sociais nas comunidades, todos os aspectos são fundamentais para motivar o 

empoderamento das comunidades, tanto na gestão do seu habitat como na sua ocupação e 

apropriação. Este terceiro tema nos permitirá discutir como os profissionais são formados 

para participar do manejo integral do habitat. 
 

 

 

Data limite para envio dos trabalhos:  

Sexta-feira, 17 de setembro de 2021 (17h, horário da Colômbia).  

 
 

Os trabalhos devem ser apresentados completos seguindo os seguintes parâmetros: 

Resumo: 

Com o propósito de ampliar nosso alcance como Rede, solicitamos que seja apresentado em 

três idiomas: espanhol, português e inglês. Primeiro em espanhol, depois em português e 

finalmente em inglês. Cada resumo não deve exceder a 500 palavras. Times New Román 11. 

Justificado. Os trabalhos podem ser apresentados em espanhol ou em português, mas em 

ambos os casos o resumo deve ser elaborado nos três idiomas mencionados acima. 

 

Palavras-chave. Máximo de cinco palavras significativas. 

 

Corpo do texto. 

 
Os trabalhos podem ser apresentados em espanhol ou em português e, no caso deste último, o texto 

deve ser organizado de acordo com as Normas da ABNT 2021 (https://www.normasabnt.org/) 

 

Número máximo de páginas do trabalho: 15 páginas no total, sendo 12 páginas. texto + 3 páginas 

imagens.  

 

Páginas de texto (com gráficos, tabelas e figuras incluídos). Não há número mínimo, mas o máximo 

de 12 páginas.  

 

a) 8.000 palavras, incluindo as notas de rodapé e a bibliografia. Tamanho A4. Margens de 2,5 

cm. Fonte: Times New Román 11. Espaço entre linhas e parágrafos 1,5. Texto justificado. 

Citações: (autor, ano).  

b) Notas de rodapé: Times New Román 9.  

c) Gráficos, figuras, tabelas: Títulos em Times New Román 11. Fonte / elaboração em Times 

New Román 9. Bibliografia. Times New Roman 9. 

 

Páginas de imagem: tamanho A4. Resolução mínima de 3 megapixels (equivalente a 2560x1440). 

Títulos em Times New Román 11. Fonte da imagem em Times New Román 9. Máximo de 3 páginas 

inteiras de imagens. 

 



                                                                    

Características do arquivo: em formato Word .doc /.docx, com peso máximo do arquivo 12Mb  

Identificar o Arquivo: SOBRENOME DOS AUTORES_UNIVERSIDADE_PAÍS  

Exemplo: ROCHA_DINIZ_VASCONCELOS_UFPE_BRASIL 

 

 

Enviar para os seguintes emails: 

Red Ulacav:     redulacav@gmail.com 

Cátedra Jacques Aprile-Gniset: catedra.jag@correounivalle.edu.co 

 

 

Avaliação 
 

O Comitê Científico selecionará um total de 100 trabalhos a serem publicados nos Anais do Encontro, 

dos quais 36 trabalhos serão selecionados para serem apresentados presencialmente ou virtualmente 

no Encontro. Os palestrantes selecionados para apresentarem seus trabalhos devem coordenar o o 

debate sobre o tema da sua apresentação que ocorrerá ao final da tarde do respectivo dia da palestra. 

Como produto deste workshop deverá ser elaborado um relatório do processo de discussão, que será 

publicado na página da reunião e nos respectivos Anais do Encontro. 

Os palestrantes selecionados terão 15 minutos para apresentarem seus trabalhos que deverão 

conter no máximo 20 slides em formato pdf 

 

Cronograma. 

O seguinte cronograma da XXVII Encontro da REDE ULACAV, define as datas chaves para o 

processo de apresentação, avaliação, seleção e apresentação de trabalhos. 

1. Elaboração dos trabalhos: de 19 de julho a 17 de setembro de 2021. 

2. Recepção de trabalhos: de 1º de agosto a 17 de setembro de 2021. 

3. Data limite para recebimento de trabalhos. 17 de setembro de 2021. 

4. Avaliação e seleção dos trabalhos: de 22 de agosto a 30 de outubro de 2021. 

5. Informação aos palestrantes selecionados de 30 de outubro a 5 de novembro de 2021. 

6. Entrega do texto final para publicação nos Anais: 12 de novembro de 2021. 

7. Entrega pdf com 20 slides (palestrantes selecionados): de 14 a 20 de novembro de 2021.  

8. Realização do Encontro: 24, 25 e 26 de novembro de 2021. 

 

 

INFORMES Y SUGERENCIAS. 

Cátedra Jacques Aprile-Gniset catedra.jag@correounivalle.edu.co 

Red Ulacav    redulacav@gmail.com 

Juan Jacobo Sterling Sadovnik.  juan.sterling@correounivalle.edu.co 

Pablo Buitrago Gómez.    pablo.buitrago@correounivalle.edu.co 

 

Escuela de Arquitectura. Universidad del Valle, Cali, Colombia. 
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