
 

 

 
CHAMADA DE ARTIGOS DA REGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO PARA CONCURSO 

“PRÉ-BIENAL - 20 ANOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS PENAIS”  

 

Temática: 

Direito Penal e Direito Processual Penal Contemporâneo em interface com 

a Constituição de 1988. 

 

A partir dos eventos “PRÉ-BIENAL - 20 ANOS” o Instituto de Ciências Penais vem convidar 

a comunidade acadêmica a debater, a partir de uma perspectiva crítica, temas relevantes do 

Direito Penal e do Direito Processual Penal Contemporâneo em interface com a Constituição 

de 1988. 

 

1. Apresentação de artigos 

 

 Serão selecionados até 02 (dois) artigos, em língua portuguesa, para 

apresentação durante o evento Pré-Bienal – 20 anos de Instiuto de Ciências 

Penais,  a ser realizado em Uberlândia-MG, em data de 25 de setembro de 

2019, às 19:00 horas, no auditório da OAB/MG. 

 

 Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail 

icpprebienaltriangulo@hotmail.com na sua versão final, conforme a 

formatação exigida, até o dia 15 de Setembro de 2019. O assunto do e-mail 

deve ser preenchido da seguinte forma: Artigo –Pré-Bienal – 20 anos de 

Instiuto de Ciências Penais – Edição Triângulo Mineiro. 

 

 No e-mail, devem ser anexados dois arquivos com o texto do artigo: um deles 

com a identificação do(s) autor(es), a sua titulação e a instituição de ensino 

superior à qual o(s) pesquisador(es) se vinculam, e outro sem identificação, 

para fins de envio aos avaliadores. 

 

 Serão admitidos trabalhos redigidos por, no máximo, dois autores. Neste 

caso, ambos poderão apresentar, mas não haverá ampliação de tempo. 

 

 Os trabalhos serão apresentados em momento especialmente destinado 

para tanto, após as palestras proferidas no evento.  

  

 Serão destinados 10 minutos para a apresentação de cada trabalho. Após 

cada exposição, o trabalho poderá ser debatido pelos participantes da mesa, 

com a possibilidade de intervenção dos demais debatedores. Serão 

destinados 10 minutos para debates, ao final. Se houver tempo disponível, 

serão facultadas perguntas aos presentes. 

 

 Os artigos selecionados serão divulgados até o dia 21 de Setembro de 2019. 



 

 

 

2. Seleção 

 

 A adequação à temática do evento é critério obrigatório, ensejando a exclusão 

dos trabalhos que não guardam pertinência com o tema. Serão selecionados 

os 02 (dois) melhores trabalhos, conforme critérios de pontuação indicados 

na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Publicação 

 

  Os 02 (dois) artigos selcionados irão compor o acervo de artigos resultante 

das apresentações de trabalhos nos eventos pré-Bienal de 20 anos do 

Instituto de Ciências Penais que se realizarão em todo Estado de Minas 

Gerais como preparação da Bienal de 20 anos do Instituto de Ciências Penais 

que se realizará no próximo ano, em Belo Horizonte-MG. Os melhores 

trabalhos deste acervo irão se apresentar no Bienal – 20 anos ICP. A seleção 

levará em conta os critérios do item 2 (seleção). 

 

4. Disposições finais 

 

 A inobservância das normas deste Edital poderá acarretrar a não aceitação 

do trabalho. 

 
Anexo I - Regras de formatação: 

 

 Os trabalhos devem ter no máximo 20 páginas; em formato doc, docx ou rtf; 

com fonte times new roman, tamanho 12; notas de rodapé com fonte times new 

roman tamanho 10; espaçamento entre linhas de 1,5 (espaçamento antes e 

Critério de avaliação Pontuação máxima 

Relevância do tema, perfeição dos 

elentos textuais e consistência 

bibliográfica. 

4,0 pontos 

Rigor científico – metodológico 

(clareza na delimitação do problema 

da pesquisa e na apresentação da 

metodologia utilizada). 

2,5 pontos 

Importância das conclusões da 

pesquisa. 

2,5 pontos 

Ortografia, coesão e coerência 

textual. 

0,5 pontos 

Adequação à formatação exigida 0,5 pontos 



 

 

depois 0); recuo especial primeira linha 1,25; margens superior e lateral 

esquerda de 3,0cm, e inferior e lateral direita de 2,0cm; transcrições maiores 

que 3 linhas recuo de 1,25 em itálico, letra 10, espaçamento entre linhas 

simples; 

 

 É facultativo o artigo conter resumo com, no máximo, 500 caracteres em 

bloco único, justificado, espaçamento entre linhas 10, com fonte times new 

roman, tamanho 10. 

 

 Não será computado, no limite máximo de páginas, o item Referências 

Bibliográficas, as quais deverão ser apresentadas após a conclusão, em 

ordem alfabética.  

 

 O título do artigo deverá ser em língua portuguesa, com letras em CAIXA 

ALTA, em negrito, centralizado. 

 

 As citações devem ser feitas em nota de rodapé, com a primeira indicação 

da obra de forma integral. O destaque dado ao nome da obra deve ser em 

itálico. 

 

 

Uberlândia/MG, 29 de Agosto de 2019. 


	Temática:
	2. Seleção
	3. Publicação

