CHAMADA DE ARTIGOS PARA APRESENTAÇÃO NO
4º CONGRESSO INTERNACIONAL MENTALIDADE INQUISITÓRIA:
A reforma do CPP no Brasil e na América Latina
16 a 17 de novembro de 2017
Belo Horizonte
Auditório do Tribunal de Justiça, Rua Goiás, n. 229, Anexo I
Temática:
A cultura inquisitória e a reforma do CPP no Brasil e na América Latina

1. Apresentação de artigos
•

•

•

•
•
•

Serão selecionados até 3 (três) artigos para apresentação durante o 4º
Congresso Internacional Mentalidade Inquisitória, os quais deverão
observar as regras de formatação determinadas anexo.
Os
artigos
deverão
ser
enviados
para
o
e-mail
contato@mentalidadeinquisitoria.com.br na sua versão final até o dia 16
de outubro de 2017, contendo, no assunto, os dizeres: Artigo Mentalidade Inquisitória IV.
No e-mail, devem ser anexados dois arquivos com o texto do artigo: Um
deles com a identificação do(s) autor(es), titulação e instituição de ensino
superior do vínculo dos pesquisadores, 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.
A inscrição para participação no Congresso é requisito essencial à
participação na presente chamada de artigos.
Para cada trabalho, serão destinados até 10 minutos de tempo de
apresentação. Após cada exposição, o trabalho poderá ser debatido por
dois docentes indicados pelo Grupo Mentalidade Inquisitória, com
possibilidade de intervenção dos demais debatedores. Serão destinados
10 minutos para debates, ao final. Se houver tempo disponível, serão
facultadas perguntas aos presentes.

Seleção
• A adequação à temática do evento é critério obrigatório, ensejando a exclusão
dos trabalhos não pertinentes. Serão selecionados os três melhores trabalhos,
conforme critérios indicado na tabela abaixo:
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Critério
Relevância do tema, perfeição dos elementos textuais
e consistência bibliográfica
Rigor
científico-metodológico
(clareza
na
delimitação do problema de pesquisa e apresentação
da metodologia)
Importância das conclusões
Ortografia
Adequação à formatação exigida

Pontuação máxima
4,0
2,5

2,5
0,5
0,5

Publicação
•

Os autores dos artigos selecionados poderão encaminhar a versão final do artigo
para publicação no próximo volume do livro Mentalidade Inquisitória, que será
publicado de forma digital ou física (a critério dos organizadores). Para a
publicação, a versão final do trabalho deverá ser aprovada para este fim específico,
após a apresentação no Congresso. Os autores deverão expressamente dispor dos
direitos autorais e enviar a versão final até a data estipulada e doravante informada,
modificando aquilo que for objeto de crítica no dia da apresentação pelos
debatedores.

Anexo I - Regras de formatação:
•

•

•
•

Os trabalhos devem ter no máximo 15 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 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 citações devem ser feitas na nota de rodapé, com a primeira indicação
da obra de forma integral. O destaque dado ao nome da obra deve ser em
itálico.
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