
 

EDITAL N. 01/2021 

 

Dispõe sobre normas de submissão de trabalhos e 
comunicação oral no 12º Congresso Internacional de 
Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul – PUCRS e XX Congresso 
Transdisciplinar de Ciências Criminais do ITEC–RS – 
Ciências Criminais em Tempos de Pandemia. 

 
 

1. DA AUTORIA 

 

1.1.Poderão submeter e apresentar trabalhos nos Grupos de Trabalho (GTs) temáticos, 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. 

1.4.No momento da inscrição, haverá a possibilidade de cadastramento de orientador(a), caso o(a) participante 
assim deseje. 

 
 

2. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS: a submissão de trabalhos para o XII Congresso Internacional de 
Ciências Criminais da PUCRS dar-se-á em 03 (três) etapas: 

 

2.1. PRIMEIRA ETAPA – envio de resumos: 

 

No período compreendido entre os dias 11 de junho e 18 de julho de 2021, os(as) participantes deverão 
encaminhar resumo, ao e-mail xiiciccrim@gmail.com. 

 
 

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

i. Título do e-mail (campo do assunto): Submissão de trabalho - GT (deverá ser 
indicado o número e nome do Grupo de Trabalho pretendido). Ex.: Submissão de 
trabalho – GT01Criminologia, saúde e efeitos da pandemia nas prisões;  

 



 

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 em formato “pdf”. O arquivo deve ser 
nomeado com o númerodo GT e o título do trabalho (ex.: GT01–Gravidez, 
encarceramento e pandemia) e deverá atender às diretrizes de submissão descritas 
no item 2.1.b. 

 

b.  O arquivo com resumo deverá conter, obrigatoriamente: 

 

i. Título do trabalho; 

ii. Resumo de, no máximo, 2 (duas) páginas A4 (sem contar referências), nos 
idiomas português, 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 ponto e 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 que padronizado 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 (ex.: GT11 – 
Gravidez, encarceramento e pandemia). Deverá ser encaminhado no formato 
“pdf”. 

 

c. Após a submissão do trabalho, o(a) participante receberá confirmação de recebimento por e-
mail. Caberá aos(às) integrantes da Comissão Organizadora do Congresso selecionar os 
trabalhos que apresentarem maior pertinência e relevância à temática de cada GT, dentro dos 
limites de vagas disponíveis 

 
 



 

2.2. SEGUNDA ETAPA – aprovação dos trabalhos 

 

a. É importante que a primeira etapa seja seguida nos termos formais, dado que somente poderão 
ser selecionados para apresentação em GT os trabalhos que seguirem as normativas previstas 
neste edital.  

b. A seleção dos trabalhos será de responsabilidade da Comissão Organizadora, até o limite de 
vagas disponíveis para cada GT. Caso o Grupo de Trabalho para o qual o resumo foi 
submetido atinja o número máximo de trabalhos aceitos, caberá à Comissão redirecionar o 
trabalho para outro GT que também apresente pertinência temática e possua vaga.  

c. A Comissão Organizadora se reserva o direito de criar novos Grupos de Trabalho, a fim de 
atender a eventual demanda por ampliação de vagas. 

d. Caso o(a) autor(a) não concorde com o redirecionamento do seu resumo para outro Grupo de 
Trabalho, deverá informar expressamente à Comissão Organizadora, solicitando a exclusão 
do seu trabalho do evento. 

 
 

2.3. TERCEIRA ETAPA – inscrições prioritárias de autores(as)/coautores(as) com trabalhos aprovados: 

 
 

a. No dia 07 de agosto de 2021, será publicada, na página oficial e redes sociais do evento, a 
lista geral dos trabalhos selecionados pelos coordenadores e coordenadoras dos Grupos de 
Trabalho; 

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 07 de agosto a 14 de agosto de 2021, sob pena de exclusão do 
trabalho; 

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; 

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; 

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

 
 

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. Somente autor(a) e coautor(a) que realizar inscrição e efetuar o pagamento receberá link de acesso ao 
respectivo GT, sendo vedada a participação daqueles que deixarem de realizar inscrição e pagamento. Isso não 
prejudica a emissão de atestado em nome de todos os autores(as) cadastrados, conforme preveem os itens 6.2 e 
6.3;   

3.3. Maiores informações quanto à plataforma a ser utilizada serão divulgadas e devidamente comunicadas aos 
autores(as)/coautores(as) dos trabalhos selecionados que efetivarem a sua inscrição. 

 

4. DO ENVIO DOS ARTIGOS COMPLETOS 

 

Após a devida inscrição e apresentação do trabalho no evento, os(as) participantes poderão encaminhar o artigo 
completo, até o dia 16 de outubro de 2021, ao e-mail xiiciccrim@gmail.com. O envio deve respeitaros 
seguintes elementos e a seguinte forma: 

 

4.1. 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 no qual o trabalho foi apresentado). Ex.: 
Trabalho completo – GT03Autoritarismo e sistema penal; 

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. Deverá, por fim, ser indicado o GT em que o trabalho foi apresentado 
(caso tenha havido transferência, não indicar o GT originalmente submetido, mas 
aquele no qual ocorreu a apresentação); 

iii.  Arquivo em anexo: anexar o artigo completo em formato “doc”, “docx” ou “rtf”. 
O arquivo terá como nome o número do GT e o título do trabalho (ex.: GT11 – 
Gravidez, encarceramento e pandemia).  

 

4.2. 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 ponto e vírgulas), abstract, 
keywords(entre 3 e 5, separadas por ponto e vírgulas), introdução, 
desenvolvimento, conclusão (o texto poderá ser nos idiomas português, espanhol 
ou inglês) e referências (os títulos das obras devem vir em negrito, não em 
itálico); 

ii. O nome dos(as) autores(as) deverá constar abaixo do título, alinhado à direita, e a 
respectiva qualificação deverá ser inserida em nota de rodapé; 

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



 

iv. Máximo de páginas (incluindo elementos pré e pós-textuais: 15; 

v. Fonte: Times New Roman, 12; 

vi. Espaçamento: 1,5; 

vii. Margem: sup 3; esq 3; inf 2; dir 2; 

viii. Citações diretas: fonte Times New Roman 10, recuo 4cm, sem espaço anterior ao 
parágrafo citado e com um espaço 1,5 depois da citação; 

ix. Atenção às normas da ABNT, sendo optativo o modelo referencial autor-data ou 
notas de rodapé (desde que padronizado em todo o texto); 

x. O arquivo deve ser nomeado com o número do GT - o título do trabalho (ex.: 
GT11 – Gravidez e encarceramento). Deverá ser encaminhado no formato “doc”, 
“docx” ou “rtf”; 

 

4.3. Todos os artigos enviados, que tenham atendido às etapas e regras acima, serão publicados nos Anais do 
Congresso (e-book). 

 

5. DOS DIREITOS AUTORAIS: 

 

5.1. Os(as) autores(as), ao submeterem seus trabalhos no evento, cedem, automaticamente, os direitos 
autorais, em caráter irrevogável e gratuito, ao XII CICCRIMPUCRS. O Congresso poderá publicar os 
artigos, desde que com menção aos(às) respectivos(as) autores(as), em seus anais, sem que isso importe-lhes 
quaisquer tipos de remuneração. 

 
 

6. DOS ATESTADOS: 

 

6.1. Serão emitidos atestados de apresentação dos trabalhos, os quais serão disponibilizados por e-mail, 
oportunamente.  

6.2.O não pagamento de inscrição de um dos(as) autores(as) não prejudica a emissão de atestado com os dados 
completos do trabalho, desde que pelo menos um(a) dos autores(as) tenha realizado inscrição, efetuado 
pagamento e apresentado o trabalho no respectivo GT. 

6.3. Para fins de atestado de apresentação, serão considerados os dados do trabalho cadastrados no momento da 
inscrição, não sendo possível quaisquer alterações posteriores, como nome de autores(as) e coautores(as), título 
e demais dados do trabalho. 

 

  



 
ANEXO I – GRUPOS DE TRABALHO (GT´s) JÁ CONFIRMADOS1: 

 

GT 01: Direito Penal e Ativismo Judicial 

GT 02: Para Além da Lava Jato: Investigação e persecução penal no âmbito da criminalidade complexa e organizada 

GT 03: Autoritarismo e Sistema Penal 

GT 04: Justiça Negociada e Direito Premial: novos fundamentos ou novos instrumentos para a justiça penal? 

GT 05: Processual Penal Contemporâneo e Novas Tecnologias 

GT 06: Dados, Privacidade, Investigação Criminal e Prova Penal 

GT 07: Políticas Criminais Contemporâneas Questões Persistentes e Emergentes 

GT 08: Criminologia Crítica e Mídia: interlocuções na interface entre o Direito e a Comunicação 

GT 09: Teoria e Prática da Justiça Restaurativa: em busca de um modelo crítico para a América Latina 

GT 10: Crimes Sexuais e suas Implicações Criminológicas na Atualidade 

GT 11: Gênero e Sistema de Justiça Criminal 

GT 12: Pesquisa Empírica em Ciências Criminais 

GT 13: Dinâmicas Prisionais na Contemporaneidade 

GT 14: Instituições de Privação de Liberdade: debates contemporâneos 

GT 15: Linchamentos, Desaparecimento Forçado, Morte no Cárcere e Responsabilidade Internacional do Estado 

GT 16.1: Covid19 e Execução Penal: gramáticas e desafios das prisões no contexto de pandemia  

GT 16.2: Covid19 e Execução Penal: gramáticas e desafios das prisões no contexto de pandemia 

GT 17.1: Lei de Drogas, Territorializações e Controle Social: aspectos dogmáticos, processuais e criminológicos  

GT 17.2: Lei de Drogas, Territorializações e Controle Social: aspectos dogmáticos, processuais e criminológicos  

GT 18.1:  Justiça Juvenil: Infância e Juventude e os direitos humanos  

GT 18.2:  Justiça Juvenil: Infância e Juventude e os direitos humanos  

GT 19: Interfaces entre Direito e Arte 

 

                                                      
1 A lista definitiva com todos os GT´s, as respectivas ementas e Coordenadores(as) será divulgada nos próximos 
dias, podendo haver uma ampliação no número de GT´s e diversificação de temáticas. 


