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CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

1. DAS INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 

Local: Belém-PA (Brasil) 

Período: 03 e 04 de novembro de 2016 

Organização: IPDD - Instituto Paraense do Direito de Defesa 

Comissão científica: Membros do Grupo Cabano de Criminologia: 

Adrian Barbosa e Silva Twig Santos Lopes 

Emy Hannah Ribeiro Mafra Vitória de Oliveira Monteiro 

Fernando Guizzardi Vaz Vladimir Koenig 

Roberta Amaral Damasceno Yúdice Randol Andrade do Nascimento 

Rômulo Fonseca Morais Yuri Serra Teixeira 

 

Instituições envolvidas: Instituto Paraense do Direito de Defesa (IPDD); Grupo 

Cabano de Criminologia (GCRIM); Centro Acadêmico Édson Luís da Universidade 

Federal do Pará (CADEL-UFPA); Centro Acadêmico de Direito Otávio Mendonça 

(CADOM-CESUPA); Liga Acadêmica Jurídica do Pará (LAJUPA). 

II. DAS REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS (CALL FOR PAPERS): 

1. DOS GRUPOS DE TRABALHO 
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1.1. Os trabalhos devem ser inéditos, redigidos em português e corresponder a um 

dos seguintes temas dos três Grupos de Trabalho (GTs) a seguir: 

a) GT1 – Teoria do direito penal e direitos humanos; 

b) GT2 – Criminologias e política criminal; 

c) GT3 – Processo penal e direito de defesa. 

1.2. Também será formado um Grupo de Trabalho especial, aberto exclusivamente 

para grupos parceiros da Liga Acadêmica Jurídica do Pará – LAJUPA, e para os 

quais os participantes destes grupos e outros participantes do mesmo Estado de 

origem, bem como integrantes da Liga Acadêmica Jurídica do Pará – LAJUPA, 

poderão submeter seus trabalhos. As instituições parceiras são: 

a) Liga Acadêmica de Ciências Criminais da Unirio – LACCRIM – RJ; 

b) Liga Acadêmica de Ciências Criminais de Pelotas – LACC – RS; 

c) Liga Acadêmica de Ciências Criminais de Alagoas – LACC – AL; 

d) Liga Acadêmica de Direito Penal de Tocantins – LADP – TO; 

e) Liga Acadêmica de Ciências Criminais do Amazonas – LACC – AM; 

f) Liga Acadêmica de Ciências Criminais do Ceará – LACCE - CE 

2. DO PRAZO PARA SUMISSÃO 

2.1. Os resumos (abstracts) deverão ser enviados ao e-mail 

criminologiacabana@gmail.com até o dia 19 de outubro de 2016 (quarta-feira), até 

as 23:59. 

mailto:criminologiacabana@gmail.com
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3. DAS CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

3.1. Os resumos                                             autores); 

3.2.                                                                           

estará desclassificado e o(s) autor(                                            

       o organizadora do evento; 

3.3. A efetivação da inscrição do trabalho, bem como sua posterior aceitação, está 

condicionada à inscrição do autor e coautores no evento; 

3.4. Os participantes poderão submeter no máximo 2 (dois) trabalhos na condição 

de autor, e no máximo 2 (dois) trabalhos na condição de coautor. 

4. DAS REGRAS DE FORMATAÇÃO 

4.1. Os arquivos deverão ser enviados em arquivos formato PDF, com os 

seguintes itens: 

4.1.1) Capa contendo: 

a) A designação do nome do autor ou autores (máximo de dois); 

b) A instituição com a qual o(s) autor(es) mantém vínculo acadêmico e a natureza 

deste (graduando, pós-graduando lato senso, mestrando, doutorando, professor, 

pesquisador, etc) e e-mail; 

c) A identificação do GT para o qual é direcionado o trabalho; 

d) O título do trabalho a ser submetido. 

4.1.2) Corpo do resumo, com as seguintes especificações: 

a) Título do trabalho a ser submetido; 

b) Palavras-chave (máximo de 5); 
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c) O resumo deverá ter no máximo 800 palavras;  

d) Especificações de formatação: 

- Margens: superior 3 cm; inferior 2 cm; esquerda 3 cm; direita 2 cm; 

- Fonte Times New Roman, tamanho 12; 

- Parágrafos justificados, sem recuos, espaçamentos ou tabulações 

- Espaçamento entre linhas: 1,5 cm 

- Citações com mais de três linhas com espaçamento simples (1,0 cm) e fonte 

Times New Roman, tamanho 11; 

- Folhas numeradas no canto superior esquerdo; 

- As referências deverão ser feitas pelo sistema autor-data. 

4.2. As informações da capa não serão contabilizadas para o limite de 800 palavras 

do trabalho. 

5. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

5.1. Os resumos serão apreciados mediante revisão por pares (double-blind review). 

A Comissão científica divulgará até o dia 01 de novembro de 2016 o resultado da 

análise dos resumos submetidos tempestivamente e comunicará aos candidatos por 

e-mail. 

5.2. Será enviada declaração de aceite do resumo para os e-mails dos autores que 

tiverem os seus trabalhos aprovados. 

6. DA PUBLICAÇÃO 
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6.1. Ao submeter o trabalho para o evento, o autor e coautores automaticamente 

autorizam a publicação do trabalho nos anais do evento ou em qualquer outro modo 

de publicação. 

6.2. Os trabalhos recebidos no prazo assinalado e aprovados serão publicados 

digitalmente pela organização do seminário, nos anais do evento ou em outro 

veículo de publicação. 

7. DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS NO SEMINÁRIO 

7.1. Os trabalhos aprovados serão apresentados no dia 04 de novembro de 2016, 

entre o horário de 9:00 às 13:00, de acordo com programação a ser divulgada 

juntamente com o resultado dos trabalhos aprovados; 

7.2. Os trabalhos aprovados poderão ser apresentados no evento pelo próprio 

autor, por um prazo de 10 (dez) minutos (o tempo será dividido se houver mais de 

um autor). Caso o candidato não compareça, a publicação posterior do trabalho 

dependerá de decisão da organização do seminário; 

7.3. Havendo necessidade de utilização de recursos audiovisuais, o(s) autor(es) 

devem informar à organização do evento com antecedência para que esta verifique 

a possibilidade de disponibilização de tais recursos; 

7.4. É possível haver debate na sequência das apresentações ou, ao final, um 

debate global; 

7.5. A apresentac                      ordenada pela Comissão organizadora do 

evento; 
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7.6. Após a apresentação, a Comissão organizadora do evento enviará a declarac     

de apresentac                                autor(es) presentes mediante 

assinatura na lista de presenc  a. 

7.7. A publicac        resumo                                      apresentac        

mesmo por pelo menos um dos autores. 

 

Belém-PA, 22 de setembro de 2016. 

 

Bruna Koury de Figueiredo Thomaz 
 

Victor Siqueira Mendes de Nóvoa  
 

Gabriel Creão Oliveira 
 

Comissão Executiva do Evento (IPDD/LAJUPA/CADEL/CADOM) 

 

Emy Hannah R. Mafra 

Comissão Científica (GCRIM) 

 


