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I SEMINÁRIO PARAIBANO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
E
SEGURANÇA PÚBLICA (I SEIC)
- Dias 10, 11 e 12 de maio de 2018 – João Pessoa/PB

EDITAL Nº 001/2018 – CHAMADA PARA SUMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

A Comissão Organizadora do I Seminário Paraibano de Investigação Criminal e Segurança
Pública I (SEIC), da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba-PB (ASPOL/PB), em
parceria com o Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), torna público o presente Edital para
seleção de trabalhos científicos a serem apresentados no Grupo de trabalho único do Seminário,
mediante as seguintes disposições:

DAS INSCRIÇÕES COMO OUVINTE
As inscrições devem ser realizadas por meio do site da ASPOL/PB https://www.aspolpb.com.br
(inscrições) ou através do link do evento https://seminarioaspol.vpeventos.com/evento-1iseminYarioparaibanodeinvestigaYiYeocriminaleseguranYiapYOblica

,

com

o

respectivo

pagamento da taxa diferenciada para estudantes, associados da ASPOL e outros filiados aos
Sindicatos de Policiais Civis.

DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Para submeter um trabalho, o interessado deverá estar inscrito no evento, sendo o pagamento
obrigatório e não será devolvido. Aqueles cujos trabalhos enviados não forem aprovados para
apresentação não terão direito à restituição do valor pago pela inscrição, posto que a taxa de
inscrição para a modalidade “com envio de trabalho” decorre do custo dos procedimentos
envolvidos na análise dos trabalhos. Aqueles cujos trabalhos enviados não forem aprovados
poderão frequentar todas as sessões do evento e receberão certificado de participação
correspondente à modalidade “sem envio de trabalho”, desde que possuam frequência mínima de
75% nas atividades do Seminário.
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DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
A Comissão receberá o trabalho através do endereço eletrônico secretaria@aspolpb.com.br,
impreterivelmente até às 18h00min do dia 23 de Abril de 2018 (horário de Brasília). Os resumos
serão submetidos a uma Comissão Científica, composta por professora Doutora, responsável por
avaliar os trabalhos juntamente com outros diferentes professores com titulação de doutorado e
mestrado, das diferentes searas. Será avaliada:
a) A consonância da produção com as normas técnicas (ABNT);
b) A relevância científica do texto;
c) A fundamentação teórica e prática;
d) A ênfase no caráter crítico e na correlação com a respectiva área do conhecimento;
e) A precisão técnico-científica do conteúdo apresentado;
f) As fontes bibliográficas apresentadas;
g) A adequação do trabalho científico ao Grupo de Trabalho indicado pelo autor.

Os artigos serão apresentados na modalidade comunicação oral. Os trabalhos não apresentados no
dia selecionado não serão em hipótese alguma remanejados para outro dia. Serão aceitos
documentos SOMENTE na língua portuguesa. Após o envio do artigo, não serão admitidas a
substituição ou a alteração do conteúdo encaminhado.

AUTOR PRINCIPAL: Responsável pela construção e submissão do trabalho.

COAUTOR: Apenas o autor principal pode indicar os coautores e orientador do trabalho. Os
coautores e o orientador (se houver) devem estar inscritos no evento no momento da submissão do
trabalho. Caso esse procedimento não seja seguido, não será possível a inserção posterior e os
nomes não constarão no certificado de apresentação do trabalho, tampouco na publicação dos
ANAIS.

QUANTIDADE MÁXIMA DE TRABALHOS COMO AUTOR PRINCIPAL: 2 (dois).

QUANTIDADE MÁXIMA DE TRABALHOS COMO COAUTOR: 3 (três).
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QUANTIDADE MÁXIMA DE PARTICIPANTES POR TRABALHO: 3 (três) participantes
[autor,

coautor

e

orientador

ou

autor

e

2

(dois)

coautores

ou

autor

e

2

(dois) orientadores].

GRUPO TEMÁTICO ÚNICO (GTU): O trabalho deverá estar dentro de algumas das áreas
especificadas no GTU, cujos temas devem envolver: Direito Constitucional, Direito Penal, Direito
Processual Penal e Segurança Pública, Odontologia aliada à Perícia Criminal, Medicina Legal,
Estatísticas, Geoprocessamento, Psicologia Jurídica, Saúde Mental e Justiça, Sociologia Criminal,
Serviço Social e as vítimas de violência, Mídia e Segurança Pública, outros temas ligados à
Investigação e Segurança Pública, Formação Policial, Operações Especiais, Inteligência Policial,
Tecnologia da Informação, Investigação Criminal, e crimes tipificados no código penal ou em leis
especiais (homicídio, roubo, tráfico de pessoas, tráfico de entorpecentes...), Crime Organizado,
Ministério Público e a Investigação Criminal, Advocacia Criminal, Corregedoria de Polícia,
Ouvidoria de Polícia, Assédio Moral nas instituições policiais, Sistemas de Segurança Pública,
Carreira Única, Repressão e Prevenção à Violência, Boas práticas policiais, Estudo de casos sobre
projetos sociais desenvolvidos por policiais para a sociedade ou da sociedade para policiais.

DA APROVAÇÃO DOS TRABALHOS: os trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão
oportunamente divulgados, através do email com a informação da “aprovação para apresentação”
ou “reprovação”.

DATA E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: Os trabalhos devem ser apresentados na data,
horário e local definidos e divulgados pela organização do evento, disponível no site até o dia 07 de
maio, às 18h00min. Somente os autores poderão apresentar o resumo. Em caso de coautoria, será
suficiente a presença de apenas um autor no momento da apresentação

IMPORTANTE: Todos os trabalhos submetidos devem ser cuidadosamente revisados antes da
submissão. Trabalhos que estiverem fora das normas serão automaticamente desclassificados. Para
que o trabalho seja apresentado e publicado nos anais, todos os autores e coautores,
obrigatoriamente, deverão estar inscritos no evento no momento da submissão do trabalho.
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COMUNICAÇÃO ORAL

Haverá Comunicação Oral dos trabalhos submetidos à análise do Comitê Científico, que estejam
vinculados ao GTU do evento, e sejam aprovados. Ao final de cada apresentação, os autores
assinarão lista de presença de posse do organizador/a da Comissão Científica para fins de
certificação posterior.

ESTRUTURA

O Artigo completo deverá ser digitado no programa Microsoft WORD 2010 ou inferior, para
Windows, utilizando formato A4, deverá ter no mínimo 8 (oito) e no máximo 12 (doze) páginas,
incluindo as referências, margens superior e inferior de 3 (três) cm, esquerda e direita de 2 (dois)
cm.
Título: Letras maiúsculas, negrito, centralizado, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 14
(quatorze). Deixar 1 (uma) linha em branco após o título.
Autores: Inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), apenas as iniciais em maiúsculas,
centralizado e regular, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 12 (doze). Deixar 1(uma) linha em
branco após a indicação de autoria do trabalho.
Afiliação autores: Inserir nome completo da instituição de origem, centralizado e itálico, fonte
TIMES NEW ROMAN tamanho 10 (dez), seguido do e-mail. Deixar 1(uma) linha em branco após
a indicação da afiliação.
Resumo do artigo: Deverá ter entre 150 (cento e cinquenta) e 250 (duzentos e cinquenta) palavras,
parágrafo único, justificado, regular e coluna única, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 11
(onze), espaço simples entrelinhas. Adicionar entre 3 (três) e 5 (cinco) palavras-chave que devem
ser escritas na linha seguinte, separadas entre si por vírgula e finalizadas por ponto. Deixar 1(uma)
linha em branco.

Artigo completo: Deverá conter Introdução (Justificativa e Objetivos), Metodologia, Resultados,
Discussão, Conclusões e Referências Bibliográficas (conforme as normas de ABNT). Utilizar fonte
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TIMES NEW ROMAN, tamanho 12 (doze), espaço 1,5 (um e meio) entrelinhas e alinhamento
justificado.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

CONDIÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: Somente serão apresentados os
trabalhos aprovados pela Comissão Científica. Autores e coautores, obrigatoriamente, deverão estar
inscritos no evento no momento da submissão do trabalho. Para que o trabalho seja apresentado e
publicado nos Anais, o pagamento da inscrição do autor e coautores deverá estar regularizado.

COMUNICAÇÃO ORAL: A sala designada para as apresentações estará aberta ao público. A
elaboração dos slides para a apresentação sob a forma de comunicação oral é de inteira
responsabilidade dos autores. Não há modelo pré-estabelecido, devendo ater-se ao prazo de 15
(quinze) minutos com 5 (cinco) minutos para indagações e respostas.

DATA E LOCAL: Os trabalhos devem ser apresentados na data, horário e local definidos e
divulgados pela organização do evento, disponível no site até o dia 07 de maio, às 18h00min. Será
indicada a data, horário e a sala, devendo o autor principal e equipe (se houver) estar no local com
antecedência mínima de 30min para organização das apresentações.

TEMPO DE APRESENTAÇÃO: 15 (quinze) minutos.

AVALIAÇÃO: uma equipe da Comissão Científica estará presente durante as apresentações para
organização e avaliação das apresentações, ao final apresentará parecer.

NORMA: Comissão Científica reserva-se ao direito de somente analisar os trabalhos que sigam as
normas e prazos estabelecidos, não tendo obrigação de justificar as razões de eventual recusa do
trabalho. Fica a critério da Comissão Científica a escolha dos trabalhos que atendam à temática do
evento e aos temas especificados no GTU.
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO: Após a avaliação dos trabalhos pela Comissão Científica, o
resultado será informado por e-mail ao autor correspondente (aquele que submete o trabalho).
A Comissão Científica reserva-se ao direito de julgar, aprovar, requisitar correções ou reprovar os
trabalhos que porventura estejam inapropriados, não cabendo recursos para tal decisão.

PUBLICAÇÃO DE ANAIS: O pagamento da inscrição do/a autor/a principal e coautores/as são
obrigatórios para que os trabalhos sejam apresentados. A publicação nos anais do evento estará
condicionada à aprovação do trabalho e consequente aprovação da apresentação dos trabalhos nas
datas, horários e locais especificados pelo Comitê Científico.

TÍTULO DO TRABALHO (TIMES NEW ROMAN TAMANHO 14, NEGRITO,
CENTRALIZADO)

Autor (1);
Co-autor (1);
Co-autor (2);
Co-autor (3);
Orientador (4)
(inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), apenas com as iniciais em maiúsculas,
centralizado e regular, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 12)

(Inserir nome completo da instituição de origem (se houver), centralizado e itálico, fonte TIMES
NEW ROMAN tamanho 10, seguido do e-mail.) Deixar 1 linha em branco.

Resumo do artigo: entre 150 e 250 palavras, parágrafo único, justificado, regular e coluna única,
fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 11, espaço simples entrelinhas.

Palavras-chave: Adicionar entre três e cinco palavras-chave, separadas entre si por vírgula e
finalizadas por ponto. Deixar 1 linha em branco.
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O artigo completo deverá ser digitado no programa Microsoft WORD 2010 ou inferior, para
Windows, utilizando formato A4, deverá ter no mínimo 8 (oito) e no máximo 12 (doze) páginas,
margens superior e inferior de 2,5 cm, esquerda e direita de 2 cm. Utilizar fonte TIMES NEW
ROMAN, tamanho 12, espaço 1,5 entrelinhas e alinhamento justificado.

Deverá conter Introdução (justificativa e objetivos), Metodologia, Resultados, Discussão,
Conclusões e Referências Bibliográficas (conforme as normas de ABNT).
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