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SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS - SEDS/ MG 
COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE - CPEC 
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O Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas, doravante denominado CEAPA, da Coordenadoria 
Especial de Prevenção à Criminalidade, vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, resolve selecionar artigos 
para publicação digital, como desenvolvimento teórico e prático inerente às suas atividades e ações, cujo título será definido, 
posteriormente, por sua Diretoria. 
 
CAPÍTULO I - DO OBJETO 
 
Art.1º. O presente EDITAL destina-se a disciplinar a publicação, em formato digital, do Programa CEAPA. 
 
§1º. A referida publicação possuirá 02 (duas) partes distintas, sendo a primeira uma introdução, cujo desenvolvimento será de 
responsabilidade da Diretoria, Gerência e Supervisão Metodológica do Programa; e a segunda, constituída por artigos diversificados. 
 
§2º. A parte destinada aos artigos diversificados possuirá de 12 (doze) a 16 (dezesseis) artigos, necessariamente alinhados a uma 
das 04 (quatro) linhas de estudo descritas no capítulo IV deste EDITAL.  
 
Art. 2º. O processo de seleção será constituído por duas fases eliminatórias: 
 
Fase I - Seleção dos resumos dos artigos. 
Fase II - Seleção dos artigos. 
 
§1º. A seleção dos resumos, fase I, será feita por Comissão Técnica, constituída por membros da Diretoria, Gerência, Supervisão 
Metodológica e equipe técnica do Programa CEAPA. 
 
§2º. A seleção dos artigos, fase II, será feita por Comissão Científica, constituída por profissionais não necessariamente vinculados 
ao Programa CEAPA, com notório saber em relação às temáticas definidas para a publicação. 
 
§3º. Integrantes da Comissão Técnica poderão participar do processo de seleção regido por este EDITAL. A seleção dos resumos, 
nestes casos, será feita pela Comissão Científica. 
 
Art. 3º. Os artigos deverão necessariamente possuir temáticas relacionadas ao Programa CEAPA e ao seu universo de atuação. 
 
Art. 4º. Os artigos deverão necessariamente ser inéditos. 
 
CAPÍTULO II - DOS RESUMOS 
 
Art. 5º. Os resumos deverão ser encaminhados até as 23:59 hs (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia  22/07/2012 
para o e-mail publicacoes@institutoelo.org.br; em arquivo anexo .doc (word), fonte Times New Roman, tamanho 12 (doze), com 
espaçamento entre linhas 1,5 (um e meio), margens esquerda e superior de 03 (três) centímetros e margens direita e inferior de 02 
(dois) centímetros. 
 
Art. 6º. Os arquivos com os resumos não deverão conter referências que possam identificar o (s) autor (es). Estas informações 
deverão constar no corpo do e-mail de encaminhamento do resumo, conforme o artigo 8º, a fim de garantir a imparcialidade da 
seleção. 
 
Art. 7º. Os resumos deverão conter no mínimo 10 e no máximo 15 linhas, em um único parágrafo. 
 
Art. 8º. O e-mail de encaminhamento do resumo deverá conter as seguintes informações: 
 
I. Nome completo do (s) autor (es); 
II. Título do Artigo; 
III. Nome da linha de estudo (conforme Capítulo IV deste EDITAL); 
IV. Palavras-chave. 
 
Art. 9º. Os resumos encaminhados em desacordo com os artigos 5º, 6º, 7º e 8º deste EDITAL serão desconsiderados. 
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Art. 10º. A lista de resumos aprovados será publicada no site do Instituto Elo (www.institutoelo.org.br) até o dia 06/08/2012. 
 
CAPÍTULO III - DOS ARTIGOS 
 
Art. 11º. Os autores dos resumos aprovados deverão encaminhar os artigos completos até às 23:59 hs (vinte e três horas e 
cinquenta e nove minutos)  do dia 23/09/2012. 
 
Art. 12º. Artigos com temática diversa do resumo apresentado serão desconsiderados. 
 
Art. 13º. Os artigos deverão conter o mínimo de 06 (seis) e o máximo de 12 (doze) laudas, incluindo as citações bibliográficas, e 
deverão ser apresentados conforme o regramento técnico atual da ABNT. 
 
Art. 14º. Os artigos deverão ser encaminhados para o e-mail publicacoes@institutoelo.org.br; em arquivo anexo .doc (word). 
 
Art. 15º. Os arquivos com os artigos não deverão conter referências que possam identificar o (s) autor (es). Estas informações 
deverão constar no corpo do e-mail de encaminhamento do artigo, a fim de garantir a imparcialidade da seleção. 
 
Art. 16º. O e-mail de encaminhamento do artigo deverá conter necessariamente as seguintes informações: 
 
I. Nome completo do (s) autor (es); 
II. Título do Artigo; 
III. Nome da linha de estudo (conforme Capítulo IV deste EDITAL); 
IV. Palavras-chave. 
 
Art. 17º. Os artigos encaminhados em desacordo com os artigos 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º e demais artigos deste EDITAL serão 
desconsiderados. 
 
Art. 18º. O resultado final da seleção será publicado até o dia 12/11/2012, no site do Instituto Elo (www.institutoelo.org.br), e 
informado por e-mail aos autores que tiverem seus artigos selecionados. 
 
CAPÍTULO IV - DAS LINHAS DE ESTUDO 
 
Art. 19º. As linhas de estudo que devem ser observadas pelos candidatos no encaminhamento dos resumos/artigos são: 
 

a) Sistema de justiça criminal e execução penal: Esta linha de pesquisa dá ênfase à discussão sobre os mecanismos de 
atuação do sistema de justiça criminal, enfocando as temáticas de direitos humanos, justiça social e cidadania concernente 
às pessoas em situação de cumprimentos de pena e medida alternativa.  
Temas que podem ser observados: I. Alternativas Penais; II. Criminologia crítica (seletividade criminal); III. Direito penal 
mínimo; IV. Violação e acesso aos direitos sociais. 

 
b) Rede Social, intersetorialidade e participação social: Esta linha de pesquisa se destina à produção de análises e 

experiências de redes sociais na atuação junto às Penas e Medidas Alternativas, buscando a intersetorialidade e a 
participação social.  
Temas que podem ser observados: I. Experiências com a Rede Social; II. Cumprimento de Penas e Medidas Alternativas 
(Prestação de Serviços à Comunidade, Pena Pecuniária, Projetos Temáticos e Grupos); III. Segurança Pública, Mobilização 
Social e Cidadania. 
 

c) Projetos Temáticos como alternativa penal: Esta linha de pesquisa dá ênfase a experiências de atividades em grupo como 
estratégia de prevenção mais específica a determinadas temáticas, como alternativa penal.  
Temas que podem ser observados: I. Drogas; II. Meio Ambiente; III. Violência de Gênero e Intrafamiliar; IV. Armas; V. 
Trânsito. 
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d) Experiência no trabalho com as Penas e Medidas Alternativas: Esta linha de pesquisa se relaciona às experiências e 
práticas desenvolvidas pelas equipes do Programa CEAPA no tocante ao método de trabalho.  
Temas que podem ser observados: I. Grupos; II. O trabalho técnico: inter, multi e transdisciplinariedade; III. Experiências 
de Prestação de Serviços à Comunidade; IV. Experiências no acompanhamento das Penas Pecuniárias; V. A experiência de 
estágio na CEAPA; VI. Processos de acolhimento e acompanhamento dos usuários do Programa CEAPA; VII. Estudos de 
caso.  

 
Art. 20º. O rol de subtemas acima mencionados não é exaustivo, podendo ser aceitos outros subtemas, desde que estejam contidos 
em alguma das 04 (quatro) linhas definidas no art. 19º. 
 
Art. 21º. A organização da publicação não necessariamente obedecerá à ordem e/ou a divisão das linhas acima referidas. 
 
CAPÍTULO V - DOS CANDIDATOS 
 
Art. 22º. Poderão inscrever artigos: 
 
I. Técnicos sociais e estagiários da CEAPA, de forma individual ou coletiva (de mesmo Centro de Prevenção à Criminalidade ou não); 
II. Membros da Direção, Gerência e Supervisão Metodológica do Programa CEAPA, de forma individual ou coletiva; 
III. Gestores da Política de Prevenção, de forma individual ou coletiva; 
IV. Técnicos sociais e estagiários da CEAPA que se desligaram do Programa CEAPA, de forma individual ou coletiva; 
V. Membros de instituições parceiras do Programa CEAPA; 
VI. Pesquisadores, profissionais e estudantes não vinculados ao programa CEAPA. 
 
CAPÍTULO VI - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS ARTIGOS 
 
Art. 23º. Os artigos serão avaliados com base nos seguintes critérios: 
 
I. Pertinência e relevância da temática; 
II. Contribuição para o programa; 
III. Contribuição para terceiros; 
IV. Clareza da expressão de ideias. 
V. Qualidade da fundamentação teórica; 
VI. Qualidade da análise; 
VII. Qualidade da redação. 
 
CAPÍTULO VII - DA PUBLICAÇÃO 
 
Art.24º. A publicação será disponibilizada em versão digital e terá registro na Biblioteca Nacional (ISBN). 
 
Art.25º. O lançamento da publicação se dará em evento da Política de Prevenção Social à Criminalidade de Minas Gerais, com data, 
local e horário a serem definidos pela Diretoria do Programa CEAPA. 
 
CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art.26º. Competirá à Diretoria do Programa CEAPA e ao Instituto ELO a organização final da publicação. 
 
Art.27º. Competirá ao Instituto Elo a recepção dos resumos e dos artigos, o encaminhamento destes para a apreciação da Comissão 
Técnica, a produção gráfica da publicação, a produção editorial da publicação, a revisão ortográfica dos artigos e a divulgação dos 
resultados. 
 
Art. 28º. A publicação terá como organizadores, para fins de registro, os membros da Comissão Técnica. 
 
Art.29º. Por possuir caráter institucional, não caberão recursos contra as decisões das comissões. 
 
Art. 30º. Dúvidas sobre o Edital serão solucionadas, exclusivamente, pelo e-mail publicacoes@institutoelo.org.br. 
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Art. 31º. A participação neste EDITAL não prevê a cobrança de taxas de nenhuma espécie. 
 
Art. 32º. Não haverá premiações para os autores cujos artigos forem publicados. 
 
Art. 33º. A participação neste processo seletivo implica a completa ciência e aceitação tácita dos termos e condições estabelecidos 
neste edital, sobre os quais o candidato não poderá interpor recurso ou alegar desconhecimento. 
 
Art. 34º. Os autores dos artigos selecionados cedem, automaticamente, os direitos autorais, unicamente para fins de publicação, à 
instituição responsável pelo registro da publicação, sem que isso importe quaisquer ônus pecuniários para quaisquer das partes, e 
independentemente da publicação ocorrer ou não. 
 
Art. 35º. Os autores dos artigos selecionados cedem, desde já, a utilização do artigo, o uso do nome e das imagens relativas à 
produção e divulgação dos mesmos para fins de promoção institucional do Programa CEAPA. 
 
Art. 36º. Os casos omissos serão decididos pelas Comissões Técnica e Científica. 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 27 de junho de 2012. 
 
 

___________________________ 
Paula Jardim Duarte 

Diretora do Núcleo de Penas Alternativas e Inclusão  
Social do Egresso do Sistema Prisional 

 


