Chamada para inscrição de trabalhos científicos
O Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal torna público, por meio
do presente edital, a abertura do prazo para inscrição de trabalhos científicos a
serem apresentados nas Comunicações de Pesquisa de Graduação e PósGraduação do II Encontro Nacional de Direito Processual Penal, intitulado
Processo Penal e Direitos Humanos: Homenagem aos 20 anos da Incorporação
da CADH e do PIDCP, na cidade do Rio de Janeiro, dias 18 e 19 de outubro de
2012.
Serão aceitas inscrições para apresentação de trabalhos científicos
elaborados por alunos de cursos de Graduação e Pós-Graduação, que
correspondam a resultados parciais de pesquisas em andamento ou concluídas.
Os artigos devem estar relacionados à temática do Seminário –
Homenagem aos 20 anos da Incorporação da CADH e do PIDCP –, ser redigidos por

no máximo 02 (dois) autores e observar o limite mínimo de 12 (doze) páginas e
máximo de 20 (vinte) páginas, em formato Word, fonte times new roman 12 e
espaço entre linhas 1,5, com referências em nota de rodapé.
A Comissão Científica selecionará os 04 (quatro) melhores trabalhos
científicos, com base nos seguintes critérios:






Originalidade;
Relevância científica;
Coerência metodológica no desenvolvimento do tema;
Qualidade das fontes bibliográficas utilizadas;
Importância para o estudo dos Direitos Humanos.

Os autores dos artigos científicos selecionados terão o tempo máximo de
30 (trinta) minutos para apresentação de cada trabalho, durante sessão a ser
realizada ao final do Seminário – dia 19 de outubro, às 16h, conforme
programação a ser oportunamente publicada.
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A seleção e a apresentação dos trabalhos serão coordenadas pelos
membros da Comissão Científica do evento.
Os trabalhos devem ser remetidos por email para o endereço
contato@ibraspp.com.br até 23.09.2012. Os trabalhos selecionados serão
divulgados no site do IBRASPP (www.ibraspp.com.br) no dia 12.10.2012.
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