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REGULAMENTO (aprovado pelo Conselho Diretor e Assembléia Geral Ordinária do IBRACON em 25/09/06) 
 

REVISTA CONCRETO & CONSTRUÇÕES 
 

Introdução 

A Revista Concreto & Construções é a Revista impressa oficial do IBRACON. 

Trata-se de Revista de caráter científico, tecnológido e informativo destinada ao setor produtivo 
da construção civil, ao ensino e à pesquisa em concreto. 

A Revista deve constar de 5 a 12 artigos, predominantemente em Português aceitando-se um 
artigo em Espanhol e um artigo em Inglês, no máximo, por edição e atualmente a revista tem 
periodicidade trimestral. 

Objetivos 

A Revista Concreto & Construções tem como principais objetivos: 

• publicar artigos revisados por um corpo editorial de excelência no campo dos materiais, 
projeto, pesquisas, estrutura, construção, inspeção e manutenção de obras de concreto; 

• proporcionar aos profissionais, professores, estudantes, comerciantes, industriais, 
construtores e pesquisadores um meio qualificado de divulgação dos temas de atualidade, de 
história, os assuntos controversos e polêmicos, de pesquisa e de desenvolvimento sobre 
concreto; 

• possibilitar o intercâmbio de pesquisadores, fabricantes e usuários de concreto; 

• minimizar o tempo de publicação e divulgação dos artigos e das inovações, promovendo o 
acesso amplo e irrestrito à informação ética e de qualidade ao meio técnico; 

• desenvolver e difundir o conhecimento em projeto, materiais, controle, produção, inspeção, 
diagnóstico, proteção e reabilitação de estruturas de concreto, disponibilizando os avanços 
tecnológicos na área, com uma visão sistêmica e integradora, promovendo a ética e a 
responsabilidade social e reconhecendo a Construção Civil como um dos mais importantes 
setores industriais da sociedade. 

Descrição da Revista 

A Concreto & Construções incluirá artigos sobre cimento, materiais cimentantes e seus 
derivados, como pasta, concreto e argamassa, materiais poliméricos de reforço, e até betuminosos 
(de impermeabilização) usados na construção civil. A Revista publicará artigos sobre a  pesquisa 
científica e tecnológica e realizações (obras e projetos). Assim, contribuições que tratam da 
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microestrutura, métodos de ensaio, mecânica da fratura, aspectos da durabilidade, propriedades 
estruturais, modelagem de comportamento, fabricação e as aplicações do concreto, seus materiais 
e suas estruturas, farão parte da Revista. Contribuições sobre desempenho in situ, a relação 
desempenho e técnicas de construção e o comportamento dos materiais quando empregados em 
componentes e estruturas serão igualmente aceitos. 

A Revista tem o objetivo de promover a melhor compreensão sobre o concreto, fornecer subsídios 
para um fórum de debates entre investigadores, produtores e usuários dos materiais,  incentivar o 
desenvolvimento da pesquisa científica e construir uma ponte que relacione aspectos da ciência de 
materiais e o desempenho do concreto. A Revista promoverá o desenvolvimento do setor de 
Construção Civil através da colaboração conjunta de cientistas, engenheiros, projetistas, 
construtores, fabricantes e usuários do concreto e materiais cimentícios. 

O acesso à Revista será livre a todos os associados do IBRACON. Os não associados terão acesso 
limitado ao material publicado e poderão adquirir números isolados da Revista. Os recursos para 
manutenção da Revista serão obtidos junto a anunciantes. 

Publicidade e Promoção 

Deve ficar a cargo da Secretaria Administrativa e Executiva do IBRACON. 

Editor da Revista 

Deve ficar a cargo de um jornalista credenciado, preferencialmente o Assessor de Imprensa do 
IBRACON. 

Garantia de Circulação 

A Revista Concreto & Construções deve ter sua circulação controlada e atestada pelo IVC ou 
outro órgão similar e de alta credibilidade no meio editorial. 

Periodicidade da revista 

Inicialmente, os números da Revista serão publicados trimestralmente.  

A proposta aprovada e vigente da Revista Concreto & Construções, oficial do IBRACON, que 
está sendo cadastrada e supervisionada pelo IVC, é: 

 primeira edição do ano:  dezembro, janeiro e fevereiro --> publicada até 1 de março; 
 segunda edição do ano: março, abril e maio --> publicada até 1 de junho; 
 terceira edição do ano: junho, julho e agosto --> publicada até 1 de setembro; 
 quarta edição do ano: setembro, outubro e novembro --> publicada até 1 de dezembro. 

Procedimentos para submissão e revisão das contribuições 

Os procedimentos para submissão e revisão de artigos e comunicações técnicas, bem como os 
arquivos de formatação, estarão detalhados no site do IBRACON (www.ibracon.org.br). 
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Os Artigos e as Comunicações Técnicas serão revisados pelo Comitê Editorial, porém as idéias 
emitidas pelos entrevistados ou em artigos assinados serão de responsabilidade de seus autores e 
não expressarão, necessariamente, a opinião do IBRACON. 

O Comitê Editorial pode rejeitar artigos submetidos para análise e publicação sem necessidade de 
justificar. 

Constituição da Revista  

Comitê Editorial 

O Comitê Editorial deve compor-se de 12 membros. O objetivo do Comitê Editorial é fazer as 
revisões dos artigos científicos e técnicos encaminhados para publicação, assim como assessorar a 
Diretoria de Publicações e a Presidência do Instituto quanto às seções da revista, indicando temas 
e fornecendo informações pertinentes à defesa e valorização da arquitetura e da engenharia civil 
brasileira e regional. 

Os membros do Comitê Editorial devem ser de reconhecida capacidade científica e tecnológica 
nas áreas de atuação do IBRACON. Também devem ser originários e representantes de diversas 
regiões do país e de Entidades Internacionais consagradas na área de concreto e de construção 
civil. 

Os membros do Comitê Editorial devem eleger por maioria simples o Presidente do Comitê 
Editorial que atuará por dois anos podendo ser reconduzido no máximo 2 vezes 
consecutivamente. 

Pelo menos 1/3 dos membros do Comitê Editorial deverão ser substituídos a cada dois anos, 
tomando-se como referência os anos pares para ficar defasado da eleição do Conselho Diretor do 
IBRACON. A substituição deve ser promovida pelo Presidente do Comitê Editorial e deve ser 
referendada pela Diretoria do IBRACON. 

Para permanecer no Comitê Editorial os participantes terão de submeter um número mínimo de 3 
(três) de artigos para a revista a cada dois anos, além de participar ativamente do processo de 
revisão de artigos submetidos à Revista.  

Todos os membros do Comitê Editorial devem ser sócios do IBRACON. O Presidente do 
IBRACON e o Diretor de Publicações do IBRACON são membros natos do Comitê Editorial. 

Partes da Revista 

Cada edição deve ter um tema principal, tipo barragens, protendido, etc. 

A Revista deve estar assim constituída por temas: 
1. Editorial 
2. Seção CONVERSE COM O IBRACON 
3. PERSONALIDADE ENTREVISTADA 
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4. Artigo de opinião (qualquer assunto de interesse) 
5. Artigo de CAPA (tema central da edição) 
6. Seção ACONTECE nas REGIONAIS 
7. Seção Concreto em Altas TEMPERATURAS 
8. Seção MERCADO NACIONAL ou MERCADO INTERNACIONAL 
9. Artigo de opinião (qualquer assunto de interesse) 
10. Seção TECNOLOGIA (gerada nos COMITÊS TÉCNICOS) 
11. Artigo de opinião (qualquer assunto de interesse) 
12. Seção PARCEIRO INSTITUCIONAL e seção MANTENEDOR 
13. ARTIGO CIENTÍFICO 
14. Seção RECORDES da ENGENHARIA de CONCRETO 

Em geral os artigos não devem ser muito extensos, ficando limitados à seguinte ordem de 
grandeza: 

• Artigos de opinião – 3 páginas; 
• Artigos científicos – 4 páginas; 
• Artigo de Capa – 5 páginas; 
• Personalidade entrevistada – 2 páginas; 
• Seção Acontece – 2 páginas; 
• Seção Tecnologia – 3 páginas; 
• Seção Parceiro Institucional – 1 páginas; 
• Seção Recordes da Engenharia – 2 páginas 

Alterações e Omissões 

Os casos omissos serão tratados pela Diretoria do IBRACON, dando-se a devida divulgação na 
comunidade, se for o caso. 

Este Regulamento entra em vigor assim que aprovado pelo Conselho Diretor do IBRACON e 
somente por este poderá ser alterado, a partir de uma solicitação e proposta do Presidente do 
Comitê Editorial. 


