
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

EDITAL N. 02/2020 

 

Dispõe sobre normas de submissão de 
trabalhos e comunicação oral no 11º 
Congresso Internacional de Ciências 
Criminais da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul - 
PUCRS. 

 

1. DA AUTORIA: 

1.1. Poderão submeter e apresentar trabalhos nos Grupos Temáticos (GTs), 

sob a forma de Comunicação Oral, doutores(as), mestres(as), estudantes de pós-

graduação, graduados(as) e graduandos(as) de quaisquer áreas do conhecimento; 

1.2. Serão admitidos trabalhos com, no máximo, 02 (dois) autores(as); 

1.3. Será admitida a submissão, exclusivamente, de um trabalho por pessoa 

no evento, independente da condição de autoria ou coautoria. 

 

2. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS: a submissão de trabalhos para o XI 

Congresso Internacional de Ciências Criminais da PUCRS dar-se-á em 03 etapas: 

 

2.1. PRIMEIRA ETAPA – envio de resumos expandidos: 

No período compreendido entre os dias 14 de agosto a 04 de setembro de 2020, 

os(as) participantes deverão encaminhar resumo de tipo expandido, ao e-mail 

xiciccrim.gts@gmail.com. 

 

2.1.a. O e-mail deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes dados: 

(i) Título do e-mail (campo doassunto): Submissão de trabalho - 

GT (deverá ser indicado o número e nome do Grupo de Trabalho 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

pretendido). Ex: Submissão de trabalho – GT11 Gênero e 

Presídios 

(ii) Corpo do e-mail: o(s) nome(s) completo(s) dos(as) autores(as) 

do trabalho, número de CPF de todos(as), suas respectivas 

titulações e vinculações institucionais, endereços de e-mail, bem 

como, havendo, identificação da(s) agência(s) de fomento que 

subsidia(m) a pesquisa. Tais informações deverão ser referidas 

exclusivamente no corpo do e-mail, jamais no arquivo contendo o 

resumo). Deverá, por fim, ser indicado o número e nome do 

Grupo de Trabalho (GT) ao qual foi submetido (conforme 

ANEXO 01); 

(iii) Arquivo em anexo: anexar o resumo expandido em formato 

“pdf”. O arquivo deve ser nomeado com o número do GTo título 

do trabalho(ex: GT Processo Penal. A cadeia de custódia no 

processo penal)e deverá atender às diretrizes de submissão 

descritas no item 2.1.b. 

 

2.1.b. O arquivo com resumo expandido deverá conter, obrigatoriamente: 

(i) Título do trabalho; 

(ii) Resumo de, no mínimo, 2 (duas) páginas e, no máximo, 5 (cinco) 

páginas, (sem contar referências), nos idiomasportuguês, espanhol 

ou inglês. Deverá, ainda, conter os seguintes elementos 

obrigatórios: objeto e objetivos; metodologia; resultados e 

conclusões; referências. 

(iii) Palavras-chave (entre 3 e 5 palavras-chave, separadas por 

vírgulas); 

(iv) Fonte: Times New Roman, 12; 

(v) Espaçamento: 1,5; 

(vi) Margem: sup 3; esq 3; inf 2; dir 2. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

(vii) Atenção às normas da ABNT, sendo optativo o modelo 

referencial autor-data ou notas de rodapé (desde quepadronizado 

em todo o texto) 

(viii) Não deve figurar no corpo do texto o(s) nome(s) dos(as) 

autores(as) do trabalho, tampouco outros elementos que possam, 

de alguma outra maneira, identificá-los(as), sob pena de rejeição 

automática; 

(ix) O arquivo terá como nome o número do GT e o título do trabalho 

(G11 – Gravidez e encarceramento). Deverá ser encaminhado no 

formato"pdf". 

 

2.1.c. Após a submissão do trabalho, o participante receberá confirmação de 

recebimento por e-mail. Caberá aos(às) coordenadores(as) dos Grupos de 

Trabalho selecionar os trabalhos que apresentarem maior pertinência e 

relevância à temática do GT dentro dos limites de vagas disponíveis. 

 

2.2. SEGUNDA ETAPA– aprovação dos trabalhos 

É importante que a primeira etapa seja seguida nos termos formais, dado que a 

Comissão de GT repassará aos(às)Coordenadores(as) de GTs os trabalhos que 

seguirem as normativas previstas neste edital. A seleção dos trabalhos será de 

inteira responsabilidade dos(as) coordenadores(as) de GTs.  

 

2.3. TERCEIRA ETAPA – inscrições prioritárias de autores(as)/coautores(as) 

com trabalhos aprovados: 

 

2.3.a. No dia 28 de setembro de 2020, será publicada, na página oficial e redes 

sociais do evento, a lista geral dos trabalhos selecionados pelos 

coordenadores e coordenadoras dos Grupos de Trabalho; 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

2.3.b. Os(as) autores(as) e coautores(as) cujos trabalhos forem aprovados e 

constarem na aludida lista receberão e-mail contendo link para realizar 

inscrição prioritária, a ser efetuada, obrigatoriamente, entre os dias 28 de 

setembro a 02 de outubro de 2020, sob pena de exclusão do trabalho; 

2.3.c. É de inteira responsabilidade do participante a inserção dos dados 

completos do trabalho na ficha de inscrição. Quaisquer erros de digitação 

ou incorreções inseridas pelos participantes não serão alteradas 

posteriormente; 

2.3.d. O não preenchimento dos dados do trabalho na ficha de inscrição com a 

indicação de título, autores(as) e coautores(as) acarretará a não emissão de 

atestado de apresentação de trabalho; 

2.3.e. O não pagamento da taxa inscrição acarretará a exclusão do trabalho, 

exceto se contemplado com a isenção de taxa de inscrição de que trata o 

edital 3/2020. 

 

2.4. QUARTA ETAPA - envio dos artigos completos: 

Após a devida inscrição no evento, os(as) participantes deverão encaminhar o 

artigo completo, até o dia 20 de outubro de 2020, ao e-mail 

xiciccrim.gts@gmail.com. O texto deve conter os seguintes elementos e a 

seguinte forma: 

 

2.4.a. O e-mail deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes dados: 

 

(i) Título do e-mail (campo do "assunto"): Trabalho completo - 

GT (deverá ser indicado o nome do Grupo de Trabalho 

pretendido). Ex: Trabalho completo – GT11 Gênero e Presídios; 

(ii) Corpo do e-mail: o(s) nome(s) completo(s) dos(as) autores(as) 

do trabalho, número de CPF, suas respectivas titulações, 

vinculação institucional, endereços de e-mail, bem como, 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

havendo, identificação da agência de fomento que subsidia a 

pesquisa (exclusivamente no corpo do e-mail tais informações 

deverão ser declinadas, jamais no arquivo contendo o resumo). 

Deverá, por fim, ser indicado o GT ao qual foi submetido 

(conforme ANEXO 01); 

(iii)  Arquivo em anexo: anexar o artigo completo em formato “doc”, 

“docx” ou “rtf”. O arquivo terá como nome o título do trabalho e 

deverá atender às diretrizes de submissão descritas no item 2.3.b. 

 

2.4.b. O arquivo com artigo final deverá conter, obrigatoriamente: 

(i) Título do trabalho em português, título do trabalho em inglês, 

resumo simples, palavras-chave (entre 3 e 5,separadas por 

vírgulas),abstract, Keywords(entre 3 e 5, separadas por vírgulas), 

introdução, desenvolvimento, conclusão (o texto poderáser 

nosidiomas português, espanhol ou inglês)e referências (os títulos 

das obras devem vir em negrito, não em itálico). 

(ii) Mínimo de páginas (incluindo elementos pré e pós-textuais): 10; 

(iii) Máximo de páginas (incluindo elementos pré e pós-textuais: 15; 

(iv) Fonte: Times New Roman, 12; 

(v) Espaçamento: 1,5; 

(vi) Margem: sup 3; esq 3; inf 2; dir 2; 

(vii) Citações diretas: fonte Times New Roman 10, recuo 4cms, sem 

espaço anterior ao parágrafo citado e com um espaço 1,5 depois 

da citação; 

(viii) Atenção às normas da ABNT, sendo optativo o modelo 

referencial autor-data ou notas de rodapé (desde quepadronizado 

em todo o texto); 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

(ix) Não deve figurar no corpo do texto o nome dos(as) autores(as) do 

trabalho, tampouco outros elementos que possam, de alguma 

outra maneira, identificá-los(as); 

(x) O arquivo deve ser nomeado com onúmero do GT - o título do 

trabalho (ex: G11 – Gravidez e encarceramento). Deverá ser 

encaminhado no formato “doc”, “docx” ou “rtf”; 

 

2.4.c. Após o envio do trabalho completo, dentro de cada um dos Grupos de 

Trabalho (GT), será escolhido, pelos(as) respectivos(as) 

coordenadores(as), um artigo destaque, o qual constará na obra especial 

(com ISBN). A divulgação dos artigos vencedores será anunciada no 

transcorrer do evento; 

 

2.4.d. Afora a obra aludida, todos os artigos enviados, que tenham atendidos 

às etapas e regras acima, serão publicados nos Anais do Congresso (e-

book), obra distinta daquela referida no item 2.3.c; 

 

2.4.e. O não cumprimento da “terceira etapa” (descrita nesse tópico, 

denominado 2.3) não prejudica a comunicação oral do participante, que 

poderá realizá-la junto ao GT respectivo, sem direito às publicações 

mencionadas nos itens 2.3.c e 2.3.d. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO NOS GRUPOS DE TRABALHO:  

3.1. A apresentação dos trabalhos realizar-se-á totalmente por via virtual, ao 

vivo, na data e horário previamente comunicados; 

3.2. Maiores informações quanto à plataforma a ser utilizada serão 

divulgadas e devidamente comunicadas aos autores(as)/coautores(as) dos 

trabalhos selecionados. 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

4. DOS DIREITOS AUTORAIS: 

4.1. Os(as) autores(as), ao submeterem seus trabalhos no evento, 

cedem,automaticamente, os direitos autorais, em caráter irrevogável e gratuito, 

ao XI CICCRIM PUCRS. O Congresso poderá publicar os artigos, desde que 

com menção aos/às respectivos/as autores/as, em seus anais, sem que isso 

importe-lhes quaisquertipos de remuneração. 

 

5. DOS ATESTADOS: 

5.1. Serão emitidos atestados de apresentação dos trabalhos, os quais serão 

disponibilizados por e-mail, oportunamente. 

5.2. Serão emitidos atestados de destaque aos trabalhos selecionados para a 

composição da obra aludida no item "2.3.c". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

ANEXO 01 – LISTA DE GRUPOS DE TRABALHO (GT’s) 

 

GT Título da Proposta Autores/as 

GT 01 
Criminologia, saúde e efeitos da 
pandemia nas prisões  

Eugenio Raúl Zaffaroni, Luciana Simas e 
Nadia Espina  

GT 02 

Justiça Negociada e Direito Premial: 
novos fundamentos ou novos 
instrumentos 
para a justiça penal? 

Felipe da Costa De-Lorenzi, Frederico 
Valdez Pereira e Michelle Barbosa de Brito 

GT 03 Autoritarismo e Sistema Penal 
Ricardo Jacobsen Gloeckner, Felipe Lazzari 
da Silveira e Bruno Silveira Rigon 

GT 04 
Tendências contemporâneas da imputação 
subjetiva: teoria e prática 

Wagner Marteleto Filho, Guilherme 
Francisco Ceolin e Lucas Minorelli 
Gonçalves 

GT 05 
Novas Tensões No Conceito de 
Culpabilidade 

Sebástian Borges de Albuquerque Mello e 
Eduardo Viana Portela Neves  

GT 06 Direito Penal e Ativismo Judicial  
Rodrigo Moraes de Oliveira e Fabio Roberto 
D’Avila 

GT 07 

Para além da Lava Jato: Investigação e 
persecução penal no âmbito da 
criminalidade complexa e organizada Fernanda Prates e Thiago Bottino 

GT 08 
Processo penal e defesa da liberdade no 
contexto da pandemia  

Ricardo Gueiros Bernardes Dias, Diogo 
Abineder Ferreira Nolasco Pereira e João 
Guilherme Gualberto Torres 

GT 09 
Justiça Criminal por Audiências: a 
Oralidade no Processo Penal Brasileiro 

Danyelle da Silva Galvão e Hélio Peixoto 
Junior 

GT 10 

Dados, Privacidade, Investigação 
Criminal e Prova Penal 
 Yuri Felix e Rodrigo Oliveira de Camargo 

GT 11 

Mutações no campo penal no Séc. XXI: 
entre o punitivismo, a vigilância e 
dignidade da pessoa humana 

Wanda Cappeller, João Pedroso e Laís 
Gorski 

GT 12 

Política legislativa e controle de 
constitucionalidade penal e processual 
penal  

Chiavelli Facenda Falavigno, Vinicius 
Gomes de Vasconcellos e Raquel Lima 
Scalcon  

GT 13 
Mentalidades, Formação e 
Profissionalização da Atividade Policial 

Fernanda Bestetti de Vasconcellos, Marlene 
Spaniol e Lucas Pilau 

GT 14 

Migrantes, vulneráveis das fronteiras e 
necropolítica: como o direito e as políticas 
públicas podem ser resistência quando a 
ordem é acabar com os ativismos? 

Cristina Leite Lopes Cardoso, Jeane 
Magalhães Xaud e Anna Carolina da Cunha 
Pinto 
 

GT 15.1  
Justiça Juvenil: Infância e Juventude e os 
direitos humanos (Seção 1)  

Dirceia Moreira, Elisa Stroberg Schultz e 
Paulo Fernando Pinheiro  

GT 15.2 
Justiça Juvenil: Infância e Juventude e os 
direitos humanos (Seção 2)  

Jair Silveira Cordeiro, Claudio Daniel de 
Souza e Daniela Mesquita Leutchuk De 
Cademartori 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

GT 16.1 

Lei de Drogas, territorializações e 
controle social: aspectos dogmáticos, 
processuais e criminológicos (Seção 1) Pablo Ornelas Rosa e Adrian Barbosa e Silva  

GT 16.2 

Lei de Drogas, territorializações e 
controle social: aspectos dogmáticos, 
processuais e criminológicos (Seção 2) 

Marcelo da Silveira Campos e Laura Girardi 
Hypolito 

GT 17 Interfaces entre Direito e Arte  
Márcia Letícia Gomes e Rosália Maria 
Carvalho Mourão 

GT 18 
Criminologia e administração de políticas 
penais: entre práticas e teorias Paula R. Ballesteros e Olga Espinoza M 

GT 19 
Crimes sexuais e suas implicações 
criminológicas na atualidade 

Ney Fayet Júnior, Aline Pires de Souza 
Machado de Castilhos e Roberta Eggert Poll 

GT 20 
Instituições de Privação de Liberdade: 
debates contemporâneos Mariana Chies Santiago Santos e Bruna Gisi  

GT 21 

O futuro da vítima no processo criminal 
brasileiro: as contribuições da Psicologia 
e do Direito 

Glaucia Mayara Niedermeyer Orth e Paloma 
Machado Graf  

GT 22 
Dinâmicas prisionais na 
contemporaneidade 

Christiane Russomano Freire, Kátia Sento Sé 
Mello e Rafael Godoi. 

GT 23 Pesquisa empírica em ciências criminais 
Carolina Costa Ferreira, Marina Balestrin 
Kobielski 

GT 24 Gênero e sistema de justiça criminal 

Vanessa Chiari Gonçalves, Mariana Barrêto 
Nóbrega de Lucena e Laura Gigante 
Albuquerque 

GT 25 

Administração institucional de conflitos 
no âmbito policial e judicial durante a 
pandemia: rupturas e continuidades 

Fernanda Novaes Cruz e Michel Lobo 
Toledo Lima 

GT 26 Justiça e Criminalidade em Perspectiva 
Juliana Melo, Carolina Lemos Barreto e 
Marcus Cardoso  

GT 27 

Linchamentos, desaparecimento forçado, 
morte no cárcere e responsabilidade 
internacional do Estado  

Simone Rodrigues Pinto, Priscila Caneparo 
dos Anjos e Thiago Allisson Cardoso de 
Jesus  

GT 28 
Políticas criminais contemporâneas 
questões persistentes e emergentes  

Andressa Paula de Andrade, Luiz Fernando 
Kazmierczak e Gustavo Noronha de Ávila 

GT 29 
Narrativas de mulheres sobre crimes e 
violência Hermílio Santos e Karina Schuh Reif 

GT 30 Criminologia e Novos Autoritarismos 
Leandro Ayres França, Leandro Ferreira de 
Paula e Vanessa Cerezer de Medeiros 

GT 31 Populismos e Criminologias 
Moyses da Fontoura Pinto Neto, Larissa 
Urruth Pereira e Marcelli Cipriani 

GT 32 

 
 
Violência de Estado, Segurança Pública e 
Movimentos Sociais 

Fiammetta Bonfigli, Julieta Mira e Federico 
Lorenc Valcarce  

GT 33 

Criminologia crítica e mídia: 
interlocuções na interface entre o Direito 
e a Comunicação Breno Inácio da Silva e Ana Paula da Rosa  



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

GT 34 
 
Militarismos, autoritarismos e memória  Diogo Justino e Thayla Fernandes  

GT 35.1 

 
Covid19 e execução penal: gramáticas e 
desafios das prisões no contexto de 
pandemia (Seção 1)  

Thayara Castelo Branco e Maiquel Ângelo 
Dezordi Wermuth 

GT 35.2 

 
Covid19 e execução penal: gramáticas e 
desafios das prisões no contexto de 
pandemia (Seção 2)  

Bruno Rotta Almeida, Elaine Pimentel e 
Patrick Lemos Cacicedo 

GT 36 

Teoria e prática da justiça restaurativa: em 
busca de um modelo crítico para a 
América Latina 

Daniel Achutti, Maria Angélica Leal e 
Gabriel Carlos Fava 

GT 37 Direito Processual Penal Contemporâneo Nereu Giacomolli e Denise Luz  

  
 


