EDITAL N. 03/2022
CHAMADA PARA LANÇAMENTO DE LIVROS

A Comissão Científica do 13º Congresso Internacional de Ciências Criminais da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e do 21º Congresso
Transdisciplinar de Ciências Criminais do ITEC-RS – Inteligência Artificial e Criências
Criminais torna público o edital de chamada para lançamento de livros no evento.

1.

Poderão ser inscritas, na presente chamada, publicações jurídicas referentes ao ano de edição

2022 que tenham relação com as Ciências Criminais (Direito Penal, Processo Penal e
Criminologia), ou com áreas transdisciplinares que tratem da temática do evento ou que
dialoguem com as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais
e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS);

2.

Serão selecionados até 08 (oito) livros;

3.

Poderão enviar propostas de lançamento de obras ou tradução de obras: docentes,

discentes e egressos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais e do Programa
de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS);

4.

As propostas de lançamento devem ser submetidas através do e-mail do evento

(xiiiciccrim@gmail.com), no período compreendido entre os dias 26/07/2022 a 26/08/2022,
contendo:
a.

Assunto do email: Lançamento de livro;

b.

Corpo do e-mail: título do livro e nome das/os autoras/es ou organizadoras/es;

c.

Arquivo em anexo (formado pdf): título do livro; nome das/os autoras/es ou

organizadoras/es; editora; data de publicação e resumo da obra (200 palavras);

d.

Em anexo: Foto da capa, foto da ficha catalográfica do livro e foto das/os autoras/es

ou organizadoras/es (todas de boa qualidade).

5.

A atividade ocorrerá, de forma presencial, nos dias 14/09 (das 16h30 às 17h10) e 15/09

(das 17h30 às 18h10), sendo 04 (quatro) lançamentos por dia, em local a ser divulgado;

6.

Os/as autores/as são responsáveis por levar seus livros para a venda ou distribuição;

7.

A editora vinculada a autores/as com livros em lançamento que tiver interesse em ter

stand com os seus livros deverá entrar em contato com a Comissão Orgazanizadora pelo email do evento (xiiiciccrim@gmail.com) para manifestar interesse e averiguar as condições da
exposição;

8.

Autoras/es ou organizadoras/es deverão estar inscritas/os no evento e permanecer no

espaço de lançamento, até o fim da atividade, de acordo com o dia e horário estipulados;
9.

Considerando que a atividade é presencial, não haverá transmissão online da atividade

de lançamento;

10.

Havendo mais de 08 (oito) propostas, a Comissão Científica selecionará as obras que

serão lançadas durante o evento;
11.

Os livros selecionados pela Comissão Científica serão divulgados no site do evento

(https://www.pucrs.br/eventos/inst/criminais2022/), até o dia 06/09/2022;
A arte contendo os dados do livro, a foto da capa e a foto das/os autoras/es ou
organizadoras/es, será divulgada em nossas redes sociais:
a. Instagram: https://www.instagram.com/ciccrim
b. Facebook: https://www.facebook.com/events/231672231742529

12.

Maiores informações quanto à plataforma a ser utilizada serão previamente

divulgadas e devidamente comunicadas às/aos interessadas/os em acompanhar os
lançamentos.

Porto Alegre/RS, 22 de julho de 2022.

Comissão Organizadora do 13º Congresso Internacional de Ciências Criminais e do 21º
Congresso Transdisciplinar de Ciências Criminais do ITEC–RS
Escola de Direito - Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais - PUCRS

