1ª CIRCULAR
Colóquio em Estudos Urbanos Comparados
Universidade Federal do Paraná - Curitiba, Paraná, Brasil
30/09 a 02/10/2015
O Colóquio em Estudos Urbanos Comparados surgiu de uma experiência de
cooperação, realizada entre o Programa de Pós Graduação em Geografia da
Universidade Federal do Paraná – Brasil e o Observatório de Fenómenos Urbanos y
Territoriales da Universidade Nacional de Tucumán - Argentina, que desenvolveram
entre 2013 e 2015, o projeto “Para além das metrópoles globais: análise comparada
das dinâmicas metropolitanas em metrópoles secundárias no Brasil (Curitiba) e na
Argentina (São Miguel de Tucumán)”.
O desenvolvimento do projeto resultou na emergência de diversas questões de
pesquisa, tanto de ordem operacional quanto metodológica, que levaram a equipe a
buscar formas de continuidade e ampliação da experiência. Dessa forma, da ideia
inicial de um evento circunscrito às equipes argentina e brasileira citadas, pareceu
oportuno ampliar tanto a escala quanto as discussões pretendidas.
Com base no exposto, o Colóquio tem o objetivo de estabelecer um espaço
para discussão de pesquisas comparadas desenvolvidas em cidades localizadas em
diferentes países, proporcionando o intercâmbio entre pesquisadores, redes de
investigação e instituições científicas.
O encontro está organizado a partir de três eixos, para os quais serão
submetidos os trabalhos científicos: (1) metodologias utilizadas e suas contribuições
para o avanço científico; (2) aportes teóricos decorrentes das pesquisas
desenvolvidas: novas categorias de análise e proposição de novos conceitos; (3)
resultados de pesquisas comparadas em cidades de qualquer escala, localizadas em
diferentes países.
Os trabalhos selecionados serão apresentados nas Mesas Temáticas,
distribuídos de acordo com os citados eixos. A organização das Mesas e o número de
trabalhos apresentados possibilitará que os inscritos possam participar do debate de
todos os artigos selecionados.
Tendo em vista ainda o objetivo de fazer interagir pesquisadores de diferentes
países e considerando as limitações de financiamento para deslocamento, considerase a possibilidade de que uma parte dos trabalhos (de autores estrangeiros)
submetidos e selecionados possa ser apresentada por meio de videoconferência.
A seleção dos trabalhos se fará por meio da análise dos textos integrais
submetidos por seus autores, de acordo com as normas para submissão, o públicoalvo e o cronograma abaixo descritos.
NORMAS PARA SUBMISSÃO:
1. Os trabalhos deverão ter entre 15 e 20 páginas, incluindo referências, redigidos em
português ou espanhol.
2. Cada proponente poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos, por autoria ou co-autoria.
3. O nome do orientador, se pertinente, deve constar em nota de rodapé e não na
condição de co-autor.
4. Os trabalhos completos submetidos deverão ser assim estruturados:
 Indicação da Mesa Temática à qual o trabalho será submetido.

 Documento em formato [com extensão] PDF, cujo tamanho máximo não
ultrapasse 2 MB, incluindo figuras e demais elementos gráficos.
 Letra Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5.
 Título em negrito, com todas as letras em maiúscula; subtítulos em negrito e
numerados com algarismos arábicos.
 Nome do autor imediatamente após o título, com sua vinculação acadêmica
[instituição, laboratório, grupo de pesquisa, etc.] como nota de rodapé número
 Após o nome do autor, resumo entre 5 e 10 linhas e três palavras-chave.
 As figuras, mapas e tabelas devem ser ordenadas numericamente e inseridas no
próprio texto.
 Notas de texto devem ser colocadas, de forma numerada, no rodapé da página.
 As referências bibliográficas devem ser relacionadas ao final do texto, no formato
ABNT.






PÚBLICO-ALVO
Docentes e pesquisadores pertencentes a instituições de ensino e pesquisa
públicas e privadas.
Estudantes de pós-graduação.
Estudantes em fase de finalização de seu curso de graduação, que comprovem
sua inserção em projetos de pesquisa urbana comparada.
Gestores públicos e sociedade civil organizada interessados na temática urbana.

CRONOGRAMA DO EVENTO:
 Prazo para submissão de trabalhos: 30/07/2015
 Divulgação dos trabalhos aprovados: 30/08/2015
 Data máxima para inscrição dos autores com trabalhos aprovados, para que os
mesmos sejam publicados nos Anais: 10/09/2015
 Data de realização: 30/09 a 02/10/2015.
ENVIO DOS TRABALHOS E CONTATO: estudosurbanoscomparados@gmail.com
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Coordenação: Olga Lucia Castreghini de Freitas Firkowski (UFPR)
Vice-Coordenação: Madianita Nunes da Silva (UFPR)
Secretaria: Ana Chimenez (UFPR) / Augusto dos Santos Pereira (UFPR)
COMISSÃO CIENTÍFICA:
Coordenação: Danilo Volochko (UFPR)
Clóvis Ultramari (PUC PR)
Gislene de Fátima Pereira (UFPR)
Madianita Nunes da Silva (UFPR)
Marta Casares (UNT)
Maria Mônica Arroyo (USP)
Marley Deschamps (IPARDES/UFPR)
Natália Paola Czytajlo (UNT)
Olga Lucia Castreghini de Freitas Firkowski (UFPR)
Rosa Moura (IPARDES/IPEA)

