
 

EDITAL FACULDADE DE DIREITO/UPF – 2017 

 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS AO EVENTO V SEMINÁRIO 

NACIONAL, XI ENCONTRO GAÚCHO E VIII MOSTRA DE PESQUISA EM 

CIÊNCIAS CRIMINAIS 

 

 

A Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, por meio da 

Coordenação do V Seminário Nacional, XI Encontro Gaúcho e VIII Mostra de 

Pesquisa em Ciências Criminais torna público aos interessados(as) a presente 

chamada de Trabalhos Acadêmicos para a apresentação, que, realizar-se-á no 

dia 11 de outubro de 2017, na Faculdade de Direito UPF, Campus I em Passo 

Fundo, nas etapas a seguir:  

 

1. JUSTIFICATIVA  

Temáticas sobre o processo penal brasileiro, direito material, os meios de 

provas, o colapso prisional, a violência exacerbada, a corrupção e formas de 

punição são constantes nas matérias que se dedicam a estudar e entender a 

sociedade. São urgentes os desafios das Ciências Criminais, estes rompem a 

esfera acadêmica e judiciária e alcançam o convívio social. É necessário 

reconhecer a complexidade dos fenômenos sociais contemporâneos e 

abandonar a crença de que é possível encontrar saídas e soluções pelos 

caminhos trilhados outrora. É preciso pesquisar, debater e refletir sobre os 

novos caminhos e perspectivas que envolvem as problemáticas do direito penal 

e processual penal, bem como, a criminologia em suas diversas vertentes.  

 

 



3. PÚBLICO-ALVO  

Professores e alunos da Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado em 

Direito ou áreas afins.  

 

4. SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

4.1 O Comitê Científico receberá resumos expandidos por meio do e-mail 

cienciascriminais@upf.br a partir das 00h00mim do dia 11 de setembro de 

2017 até às 23h59min do dia 6 de outubro do corrente ano.  

4.2 A relação de resumos aprovados para apresentação será divulgada, 

impreterivelmente, até 9 de outubro de 2017.  

4.3 Os trabalhos serão apresentados no dia 11 (quarta-feira) de outubro de 

2017, em salas da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, 

Campus I, em horários pré-estabelecidos entre 14h e 17h.  

 

5. INSCRIÇÕES  

5.1 As submissões de resumos e artigos acadêmicos serão efetuadas 

mediante a inscrição do(s) autor(es) no evento.  

5.2 O(s) autor(es) poderão submeter até dois resumos para o e-mail: 

cienciascriminais@upf.br. 

5.3 Os resumos deverão ter, no máximo, até 3 (três) coautores.  

 

6. DAS REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS  

6.1 O resumo deverá conter título, problema de pesquisa, objetivo, metodologia 

e conclusão.  

6.2 O arquivo deve ser enviado nas extensões .doc ou .docx (Word), utilizando 

a fonte Times New Roman, tamanho 12, sem espaçamento, sem recuos, todo 

justificado, com no mínimo 3.000 caracteres e no máximo 5.000 caracteres 
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com espaços, incluso todas as partes textuais, pré-textuais e pós-textuais. Não 

é preciso citar as referências no resumo expandido. 

6.3 O título deverá ter todas as letras em maiúsculo, centralizado, em negrito, 

fonte Times New Roman, tamanho 12. O nome completo do autor/dos autores 

deverá aparecer logo abaixo do título e deve estar alinhado à direita, constando 

as seguintes informações em nota de rodapé: titulação, instituição de origem, 

órgão de patrocínio ou fomento, endereço eletrônico.  

6.4 Para o(s) auto(res) dos resumos aprovados será obrigatório o envio de 

artigos acadêmicos para posterior publicação no formato de capítulo de livro do 

Seminário no prazo determinado.  

 

7 REGRAS PARA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS ACADÊMICOS 

7.1 O artigo acadêmico completo deverá ser submetido ao e-mail 

cienciascriminais@upf.br nas extensões .doc ou .docx (Word) e .pdf, com 

identificação, obedecendo as regras da ABNT e deve possuir os seguintes 

requisitos: a) resumo, de até 100 palavras, contendo objetivos, problema, 

metodologia e estruturas do trabalho. b) no mínimo 03 (três) palavras-chave na 

língua portuguesa e na estrangeira (inglês, espanhol, francês ou italiano); c) 

conter desenvolvimento e referências; d) possuir de 10 a 15 laudas em folha 

A4, posição vertical; fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento 

justificado; sem separação de sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; 

parágrafo de 1,5 cm; margem: superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 

cm. 

7.2 No artigo acadêmico, as referências deverão seguir o sistema autor-data 

(conforme diretrizes da ABNT) com indicação, ao final, de todas as obras 

citadas/utilizadas como último item do trabalho, sendo as notas de rodapé 

somente explicativas (NBR 6022/2003). Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, 

subtítulos e sub-subtítulos devem ser alinhados à esquerda.  

7.3 Os itálicos deverão ser utilizados exclusivamente para expressões 

estrangeiras. Os negritos ficam reservados aos nomes das obras nas 

referências.  
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7.4 Os resumos em língua estrangeira dos artigos acadêmicos deverão ser 

escritos em Inglês, espanhol, francês ou italiano. 

7.5 Serão concedidos certificados de apresentação de trabalhos ao(s) autor(es) 

do(s) artigos acadêmicos que apresentarem os trabalhos.  

7.6 O artigo acadêmico deve iniciar com a introdução; desenvolvimento do 

trabalho (composto por títulos de seções e subseções numeradas 

sequencialmente segundo a ABNT: NBR 6024/2012); conclusão e, por fim, 

referências, cada um dos itens deve ser antecedido por um indicativo 

(algarismo) ajustado à margem esquerda.  

7.7 Os títulos das seções primárias deverão ser digitados em versal 

(maiúsculas) e em negrito; os das seções secundárias, apenas com a inicial em 

maiúscula e as demais letras em redondo (minúsculas) exceto quando se tratar 

de nomes próprios que devem ser em letras maiúsculas e em negrito; os títulos 

das demais seções deverão ser digitados em redondo (minúsculas) e sem 

negrito.  

7.8 Um espaço duplo deverá ser utilizado entre os títulos das seções e o texto 

subsequente, da mesma forma que entre o texto e um novo título de seção.  

7.9 As tabelas e/ou ilustrações (quadros, desenhos, gráficos, fotografias, 

plantas, mapas etc.) que possam compor os trabalhos deverão ser restritas ao 

indispensável; e numeradas consecutivamente com algarismos arábicos. Cada 

tabela deverá ser indicada pelo seu número e título respectivo, apenas com a 

inicial em maiúscula: Tabela 1 – Título da tabela. Tabela 2 – Título da tabela. 

Com relação às ilustrações (quadros, desenhos, gráficos, fotografias, plantas, 

mapas etc.), abaixo das mesmas, deverá haver indicação do tipo de ilustração, 

se for o caso de especificar, algarismo arábico correspondente, seguidos do 

título da ilustração.  

7.10 As citações devem ser feitas conforme o sistema AUTOR-DATA.  

7.11 As referências devem obedecer às normas da ABNT.  

 

 



8. DA SELEÇÃO DOS ARTIGOS ACADÊMICOS 

8.1 Os artigos acadêmicos serão selecionados com base nos seguintes 

critérios:  

a) Clareza na explicitação dos objetivos e da metodologia;  

b) Indicação das conclusões alcançadas, quando aplicável;  

c) Originalidade;  

d) Pertinência temática;  

e) Contribuição científica;  

f) Obediência às normas especificadas para apresentação dos trabalhos.  

8.2 Os resumos serão por avaliadores designados ad hoc, todos possuidores 

do título de Doutor.  

8.3 Cada proponente receberá um e-mail com a confirmação do recebimento 

do arquivo e posterior aviso, via e-mail, da publicação dos trabalhos aprovados.  

8.4 O trabalho inscrito poderá ser selecionado, na forma apresentada, ou 

rejeitado se não atender aos dispostos no presente Edital.  

 

9. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS  

9.1 Cada trabalho selecionado deverá ser apresentado por seu(s) respectivo(s) 

autor(es) no dia indicados na programação.  

9.2 Os trabalhos serão desenvolvidos por meio de cronograma disponibilizado 

no site do evento, bem como mencionado nas portas das salas nas quais 

ocorrerão as apresentações.  

9.3 A apresentação do trabalho terá duração de até 10 (dez) minutos, 

prorrogáveis, se for a necessidade, por mais 5 (cinco) minutos, em modalidade 

oral, permitindo-se o uso de PowerPoint, caso esse seja o desejo dos 

apresentadores. A apresentação nessa modalidade deverá observar 

estritamente o cumprimento do prazo já mencionado.  



 

10. DO CRONOGRAMA  

11/09/2017: Data de início do prazo para o envio dos resumos; 

06/10/2017: Data final do prazo para o envio dos resumos; 

09/10/2017: Divulgação dos resumos aprovados para apresentação; 

13/10/2017: Data de início do prazo para o envio do artigo acadêmico; 

26/11/2017: Data final do prazo para o envio do artigo acadêmico; 

11/12/2017: Divulgação dos artigos acadêmicos aprovados para publicação. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1 Os participantes serão devidamente certificados até 45 (quarenta e cinco) 

dias úteis de conclusão das atividades do evento.  

11.2 Os artigos aprovados serão publicados posteriormente em e-book do 

evento.  

11.3 Os casos omissos referentes aos resumos e artigos deverão ser 

apresentados para o Comitê Científico, não cabendo recurso da sua decisão.  

 

11. CONTATO  

Havendo dúvidas ou questionamentos referentes a este Edital, entrar em 

contato por meio do e-mail: cienciascriminais@upf.br. 

 

Passo Fundo, 10 de setembro de 2017.  
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JOSÉ CARLOS CARLES DE SOUZA 

Reitor da Universidade de Passo Fundo 

 

ROGERIO DA SILVA 

Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo 

 

MAIRA ANGÉLICA DAL CONTE TONIAL 

Coordenadora do Curso de Direito da Universidade de Passo Fundo 

 

GABRIEL ANTINOLFI DIVAN 

Coordenador de Pesquisa da Faculdade de Direito 

 

LUIZ FERNANDO KRAMER PEREIRA NETO  

Coordenador do Evento 

 

Comissão organizadora: 

Prof. Me. Andre Luis Barcellos Zinn 

Prof. Me. Daniel da Silveira Menegaz  

Prof. Dr. Gabriel Antinolfi Divan 

Profa. Me. Gabriela Werner Oliveira 

Profa. Me. Geni Fátima Pithan da Silveira 

Prof. Dra. Josiane Petry Faria 

Prof. Me. Luiz Fernando Kramer Pereira Neto 

Prof. Me. Renato Fioreze 

Prof. Esp. Rodrigo Graeff 

Prof. Esp. Tiago Dias de Meira 

Caroline Vasconcelos Damitz  

Eduardo Castamann 


