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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 

 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO E SELEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DO II 

CONGRESSO TOCANTINENSE DE DIREITO PENAL: REINTERPRETANDO AS 

CIÊNCIAS CRIMINAIS NO BRASIL E AMÉRICA LATINA 
 

A Comissão Organizadora do II CONGRESSO TOCANTINENSE DE DIREITO PENAL: 

REINTERPRETANDO AS CIÊNCIAS CRIMINAIS NO BRASIL E AMÉRICA LATINA 

torna público este Edital para submissão de trabalhos científicos, na modalidade de artigo, para 

publicação no livro de Anais e apresentação durante o evento.  

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O II CONGRESSO TOCANTINENSE DE DIREITO PENAL é atividade de cunho 

acadêmico e cultural, de iniciativa do Centro Acadêmico de Direito da Universidade 

Estadual do Tocantins – Unitins, Câmpus Palmas, a ser realizado em parceria com a Pró-

Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários – Proex, por meio do Projeto de 

Extensão “Humanizando o Direito e a Assistência Social”. 

1.2. Informações complementares sobre este Edital podem ser obtidas através do e-mail: 

ctcriminais@gmail.com. 

1.3. O Congresso fomentará o debate e qualificação de temas de relevância acadêmica sobre 

Ciências Criminais no Brasil e América Latina na atualidade.  

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1 O objetivo do presente Edital é selecionar artigos científicos para serem apresentados e 

divulgados no anais do II Congresso Tocantinense de Direito Penal: Reinterpretando as 

Ciências Criminais no Brasil e América Latina. 

2.2  Serão selecionados apenas artigos científicos que cumprirem as normas do presente Edital. 

2.3 São objetivos específicos do evento: 

a) Promover a divulgação de resultados de pesquisas científicas ligadas à criminologia; 

b) Despertar na comunidade acadêmica interesse em temas ligados à criminologia e crítica 

ao direito; 

c) Contribuir com a difusão de conhecimento jurídico científico. 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Como resultado da seleção de artigos científicos, as produções serão publicadas em anais do 

Congresso e os autores serão certificados pela participação e publicação. 

3.2 Cada artigo poderá ter a autoria de até quatro autores, sendo um orientador e três alunos de 

graduação ou pós-graduação de qualquer IES brasileira ou estrangeira, independente do 

curso aos quais os autores estão vinculados. 

3.3 É obrigatório que um dos autores tenha título de doutor ou mestre em qualquer área de 

conhecimento ou que seja docente em alguma IES brasileira. 

 

4. DAS SUBMISSÕES 

4.1 As submissões serão realizadas através do e-mail ctcriminais@gmail, a partir do envio dos 
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seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição (Anexo I); 

b) Termo de Autorização de Publicação (Anexo II); 

c) Artigo conforme modelo disponibilizado (Anexo III), respeitando-se a formatação (item 

7.5) e estrutura (item 7.6). 

4.2 Serão efetivadas somente as inscrições dos candidatos que tiverem seus artigos aprovados 

pela Comissão Julgadora. 

4.3 Serão aceitos apenas artigos completos, a comissão não analisará resumos simples ou 

expandidos. 

 

5. DOS NÚMEROS DE VAGAS 

5.1 Serão aceitos até 10 (dez) artigos em cada uma das linhas temáticas, no total 20 (vinte) 

vagas para a publicação de  artigos. 

5.2 O número de envolvidos na autoria do trabalho científico será de no máximo 4 (quatro) 

pessoas. 

5.3 Cada orientador poderá submeter até três artigos. 

5.4 Excetuando-se o orientador, cada autor poderá participar na autoria de apenas um artigo. 

5.5 Em caso de descumprimento dos itens 5.3 e 5.4, os artigos submetidos em desacordo com o 

quantitativo previsto serão desconsiderados, sendo apenas a primeira submissão encaminhada 

para análise de mérito técnico-científico. 

 

6. DAS LINHAS TEMÁTICAS 

6.1 No ato da submissão, o autor responsável pelo envio do artigo deverá indicar na Ficha de 

Inscrição (Anexo I) a linha temática de enquadramento do trabalho submetido. 

6.2 Os artigos que não versarem sobre assuntos ligados a alguma das linhas serão 

desconsiderados sem a análise dos outros aspectos do trabalho. 

6.3 A descrição das linhas temáticas encontram-se no Anexo IV. 

 

7. DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

7.1 Para a seleção, cada equipe deverá encaminhar o artigo em Formato Word para o e-mail: 

ctcriminais@gmail.com. 

7.2 Serão aceitos artigos completos e inéditos, os quais serão submetidos à apreciação da 

Comissão Julgadora, formada por docentes pesquisadores das diferentes áreas temáticas, que 

poderão recomendar as suas publicações; 

7.3 A publicação dos artigos enviados não implicará remuneração a seus autores; 

7.4 As opiniões emitidas nos artigos são de exclusiva responsabilidade dos autores; 

7.5 Os artigos obrigatoriamente deverão seguir as seguintes formatações:  

● Margem superior: 3 cm; 

● Margem inferior: 2 cm; 

● Margem esquerda: 3 cm;  

● Margem direita: 2 cm; 

● Fonte: Times New Roman, corpo 12; 

● Espaçamento entre caracteres, palavras, linhas e parágrafos: simples; 

● As referências seguirão padrão ABNT, listadas ao final por ordem alfabética.  

● Para numerar as páginas utilize o rodapé, e não o cabeçalho. 

7.6 Os artigos obrigatoriamente deverão seguir a seguinte estrutura:  

● Título do artigo, com todas as palavras maiúsculas; 

● Nome de todos os autores por extenso, indicando de cada autor a filiação 

institucional e formação. 
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● Resumo do trabalho, com no máximo 250 palavras, em um único parágrafo, em 

português. 

● Palavras-chave em português: no máximo 5 (cinco). 

● Resumo (abstract) do trabalho, com no máximo 250 palavras, em um único 

parágrafo, em inglês. 

● Palavras-chave (keywords) em inglês: no máximo 5 (cinco). 

● Introdução. 

● Desenvolvimento. 

● Considerações finais. 

● Referências. 

7.7 Serão aceitos apenas artigos escritos em Língua Portuguesa. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

8.1 A apresentação dos artigos será realizada via Google Meet, no período vespertino, no dia 07 

de outubro de 2021.  

8.2 A ordem de apresentações será divulgada após a seleção dos artigos. 

8.3 Cada trabalho selecionado terá 20 minutos para a apresentação. 

8.4 As apresentações deverão ser preparadas em arquivo “Power Point” e enviadas para o e-mail 

ctcriminais@gmail.com até o dia 01 de outubro de 2021. 

8.5  O link de acesso para as salas de reunião será enviado por e-mail aos participantes. 

 

9. SELEÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

9.1 A seleção dos artigos será feita pela Comissão Julgadora. 

9.2 A Comissão examinará a documentação (Item 4.1), bem como os aspectos técnicos 

científicos dos artigos, seguindo os itens abaixo: 

9.2.1 O artigo é pertinente para a linha temática a qual foi proposto? 

9.2.2  A introdução apresenta o problema, temas centrais, objetivos, justificativa e 

9.2.3 métodos da pesquisa? 

9.2.4  O referencial teórico pesquisado está adequado para a resposta ao problema 

9.2.5 da pesquisa? 

9.2.6  As referências são atuais e abarcam a literatura relevante sobre o tema? 

9.2.7  A pesquisa realizada possui complexidade e profundidade compatível com o 

9.2.8 caráter científico de um artigo? 

9.2.9  A estrutura e a linguagem do artigo são claras e aptas para o alcance dos 

9.2.10 objetivos da pesquisa? 

9.2.11 A metodologia utilizada mostrou-se adequada para a resposta da problemática 

9.2.12 enfrentada pela pesquisa? 

9.2.13  A conclusão apresenta resposta ao problema da pesquisa? 

9.2.14 A conclusão é adequada aos objetivos indicados na introdução? 

9.2.15 O artigo possui a forma exigida pelos padrões do presente edital? 

9.3 Poderão ser desclassificados artigos que não cumprirem os requisitos contidos neste Edital. 

9.4 O resultado da Seleção será publicado no dia 30 de setembro de 2021, na página “Concursos 

e Seleções” do Portal Oficial da Unitins (https://www.unitins.br/Concursos/Publico), assim 

como compartilhado no Instagram oficial da entidade organizadora do evento. 

 

10. DO CRONOGRAMA DO EVENTO 

10.1 Publicação do Edital – 20 de agosto de 2021. 

10.2 Período de inscrições – 23 de agosto de 2021 a 20 de setembro de 2021. 

10.3 Período de avaliação dos artigos – 21 de setembro de 2021 a 29 de setembro de 2021. 
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10.4 Divulgação do resultado – 30 de setembro de 2021. 

10.5 Realização do Congresso – 06 de outubro de 2021 e 07 de outubro de 2021. 

 

11. DAS RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

11.1 Definir a programação acadêmica e palestrantes do evento. 

11.2 Receber as inscrições. 

11.3 Avaliar os artigos e documentações. 

11.4 Providenciar a transmissão das palestras, oficinas e mesas de debate através de plataformas 

da internet. 

11.5 Publicar os artigos selecionados em anais do congresso. 

11.6 Emitir as devidas certificações para os participantes. 

 

12. DAS RESPONSABILIDADES DOS CONGRESSISTAS 

12.1 Estar presente na realização das atividades acadêmicas do congresso. 

12.2 Realizar as inscrições no devido prazo. 

12.3 Providenciar ferramentas tecnológicas que o permitam participar das atividades 

acadêmicas propostas. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 É de inteira responsabilidade civil e penal dos autores questões como plágio e 

originalidade. 

13.2 Ao realizar a inscrição no Congresso os autores transferem para a Universidade Estadual 

do Tocantins – UNITINS os direitos autorais dos artigos. 

13.3 Todos os autores serão devidamente identificados na publicação de seus artigos. 

13.4 Os autores poderão receber via e-mail, a qualquer momento após a inscrição, 

considerações a serem feitas sobre o conteúdo e formatação dos artigos advindas da 

Comissão Julgadora, e terá prazo hábil de cinco dias para atender às recomendações e 

reenviar o artigo. 

13.5 O atendimento parcial ou o não atendimento ao item 13.4 deste Edital poderá implicar na 

desclassificação do artigo pela Comissão Julgadora do evento. 

13.6 Os aspectos extraordinários não previstos no presente Edital serão decididos pela Comissão 

Julgadora do Congresso e Comissão Organizadora. 

 

 

Palmas-TO, 02 de agosto de 2021. 

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

______________________________________ 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS  

Reitor 

 Ato nº 820-NM 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE AUTORIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

SUBMETIDO AO II CONGRESSO TOCANTINENSE DE DIREITO PENAL: 

REINTERPRETANDO AS CIÊNCIAS CRIMINAIS NO BRASIL E AMÉRICA LATINA 

 

Título do artigo: 

Linha Temática:  

 

Autor 1 (Orientador) - Nome Completo: 

Nome da IES: 

Curso: 

Titulação: 

Cidade/UF: 

CPF: 

Telefone:  

E-mail:  

Link de acesso ao Currículo Lattes:  

 

Autor 2 - Nome Completo: 

Nome da IES: 

Curso: 

Titulação: 

Cidade/UF: 

CPF: 

Telefone:  

E-mail:  

Link de acesso ao Currículo Lattes:  

 

Autor 3 - Nome Completo: 

Nome da IES: 

Curso: 

Titulação: 

Cidade/UF: 

CPF: 

Telefone:  

E-mail:  

Link de acesso ao Currículo Lattes: 

 

Autor 4 - Nome Completo: 

Nome da IES: 

Curso: 

Titulação: 

Cidade/UF: 

CPF: 

Telefone:  

E-mail:  

Link de acesso ao Currículo Lattes:  
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ANEXO II 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

SUBMETIDO AO II CONGRESSO TOCANTINENSE DE DIREITO PENAL: 

REINTERPRETANDO AS CIÊNCIAS CRIMINAIS NO BRASIL E AMÉRICA LATINA 

 

 

Na qualidade de titular de direitos de autor(a) do trabalho abaixo identificado, autorizo a 

Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS a publicar os artigos científicos em seus sites, ou 

por outro meio, e renuncio expressamente ao pagamento de quaisquer direitos autorais, quer seja na 

feição patrimonial, quer seja na feição moral. 

 

 

1. Título do artigo: 

 

 

 

2. Autores e respectivas assinaturas (OBS.: Informar nome completo e assinatura de todos os 

autores do artigo. Serão aceitas assinaturas físicas e/ou eletrônicas. Não serão aceitas 

assinaturas recortadas/digitalizadas de outros documentos): 

 

 

Autor 1: _________________________________ 

 

 

Autor 2: _________________________________ 

 

 

Autor 3: _________________________________ 

 

 

Autor 4: _________________________________ 

 

 

Autor 5: _________________________________ 
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ANEXO III 

  

MODELO ESTRUTURAL DO ARTIGO PARA SUBMISSÃO AO II CONGRESSO 

TOCANTINENSE DE DIREITO PENAL: REINTERPRETANDO AS CIÊNCIAS CRIMINAIS NO 

BRASIL E AMÉRICA LATINA 

 

TÍTULO: SUBTÍTULO 

 

Autor 1 
1
 

Autor 2
2
 

Autor 3
3
 

 

RESUMO: Máximo 250 palavras. 

Palavras-chave: Máximo 5 palavras. 

 

ABSTRACT: Máximo 250 palavras. 

Keywords: Máximo 5 palavras. 

 

INTRODUÇÃO 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 

Filiação institucional e formação. 
2 

Filiação institucional e formação. 
3
Filiação institucional e formação. 
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ANEXO IV 

 

LINHAS TEMÁTICAS DO II CONGRESSO TOCANTINENSE DE DIREITO 

PENAL: REINTERPRETANDO AS CIÊNCIAS CRIMINAIS NO BRASIL E 

AMÉRICA LATINA 

 

 

Linha Temática I: Direito Penal e Criminologia no Brasil 

 

Esta linha abordará temas ligados ao Direito Penal, Criminologia e Política Criminal sob 

perspectiva de teóricos brasileiros ou abordando problemas ligados às Ciências Criminais no 

Brasil. Os artigos devem abordar temas de relevo no cenário nacional. 

 

Linha Temática II: Direito Penal e Criminologia na América Latina 

 

Esta linha abordará temas ligados ao Direito Penal, Criminologia e Política Criminal sob 

perspectiva de teóricos latinoamericanos ou abordando problemas ligados às Ciências 

Criminais na América Latina. Nessa linha aceitam-se trabalhos que abordem exclusivamente 

países latinos americanos ou em perspectiva comparada com o Brasil ou outros países do 

mundo. 

Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 04/08/2021 14:11:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: D5E95D8800D428C4


