
  

 

CHAMADA DE ARTIGOS – GRUPO DE PESQUISA SISTEMAS PENAIS ECONÔMICOS  

 

O Grupo de Pesquisa Sistemas Penais Econômicos informa a abertura da seleção de 
artigos científicos, com publicação prevista para dezembro de 2020.  

O grupo passa a fomentar o debate qualificado de temas de relevância acadêmica sobre 
os efeitos jurídicos, sociais e políticos da criminalidade econômica no Brasil e no mundo. 
Aceitaremos artigos que estabeleçam boa transversalidade entre a linha temática 
pesquisada e os assuntos emergentes, contando, para isso, com a coordenação dos 
Professores André Luis Callegari, Marcelo Turbay Freiria e Marilia Fontenele, com vasto 
conhecimento científico acerca dos temas propostos. 

1. Diretrizes para Autores 

(a) Serão aceitos artigos inéditos ou não, os quais serão submetidos à apreciação da 
coordenação do grupo, que poderá recomendar as suas publicações; 

(b) A priorização da publicação dos artigos enviados decorrerá de juízo de oportunidade 
da coordenação do grupo, sendo reservado à mesma o direito de aceitar ou vetar 
qualquer trabalho recebido, e, também, o direito de propor eventuais alterações, desde 
que aprovadas pelo autor; 

(c) A publicação dos artigos enviados não implicará remuneração a seus autores; 

(d) As opiniões emitidas pelo autor em seus artigos são de sua exclusiva 
responsabilidade; 

(e) Os artigos deverão ser enviados para o endereço eletrônico 
sistemaspenaiseconomicos@gmail.com até o dia 15 de agosto de 2020. 

 

2. Normas para apresentação dos artigos:  

(a) Preferencialmente, ao menos um dos autores deve possuir título de Mestre;  

(b) Tamanho do texto: mínimo de 10 e máximo de 20 páginas (incluindo notas de rodapé 
e bibliografia);  

(c) Margens: inferior, superior, esquerda e direita de 02cm;  

(d) Tamanho do papel: A5 (14,8cm x 21cm) Alinhamento: justificado;  

(e) Fonte: Times New Roman, normal, tamanho 12 (corpo de texto); tamanho 09 (notas 
de rodapé); tamanho 13 (título); e tamanho 10 (citações e sumário);  

(f) Espaçamento entre linhas: 1,5;  



  

 

(g) Primeira linha de cada parágrafo com espaçamento de 2cm em relação à margem 
esquerda; 

(h) Nome, profissão, instituição, titulação, endereço, telefone e endereço eletrônico 
do(s) autor(es) do trabalho;  

(i) Lista de 05 palavras-chave;  

(j) Resumo do artigo de 05 linhas (português e inglês). 

A divulgação dos resultados da seleção de artigos ocorrerá com antecedência. Após a 
divulgação, os autores dos artigos selecionados terão prazo de 5 (cinco) dias para 
incorporação de possíveis sugestões dos pareceristas, devendo devolver o artigo 
completo e revisado para publicação. O lançamento está previsto para o segundo 
semestre do ano de 2020.  

 

Brasília, 12 de junho de 2020. 
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Coordenador 
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