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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EDITAL Nº 10/2017
PROCESSO Nº 08106.003249/201757
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
SELEÇÃO DE TRABALHOS PARA REVISTA MERCOPOL ANO X  Nº 10/2017

1.

OBJETIVO

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança
Pública promove a Chamada Pública de seleção de artigos que serão publicados na Revista MERCOPOL,
que tem como objetivo publicar, divulgar e promover o intercâmbio, a nível internacional, de informações
e experiências entre integrantes das forças de segurança pública e policial, e do âmbito acadêmico, em
temas relativos à segurança pública, cooperação policial internacional, relações internacionais e outros de
interesse do MERCOSUL.
Os artigos deverão seguir o constante neste edital, no que diz respeito aos temas dos
trabalhos apresentados para a seleção, assim como formato e demais requisitos solicitados.
A publicação dos documento selecionados ocorrerá de acordo com as diretrizes
estabelecidas na Reunião Preparatórias da XXXIX Reunião de Ministros de Interior e Justiça do
MERCOSUL
2.

APRESENTAÇÃO

2.1.
Esta chamada para apresentação de artigos será direcionada a Graduados, Especialistas,
Mestres e Doutores (ou estudantes de pósgraduação) que atendam aos requisitos aqui elencados para
apreciação e posterior publicação na Revista MERCOPOL – Ano X  Nº 10/2017.
2.2.
Os artigos que não atenderem aos requisitos constantes neste documento não serão
encaminhados para avaliação.
2.3.
De acordo com os arts. 1º e 2º do Regulamento da Revista, este periódico é uma publicação
anual do Centro de Coordenação e Capacitação Policial do MERCOSUL (CCCP), editada a partir de 2007
e, tem por finalidade divulgar a produção técnicocientífica relacionada à área de capacitação e educação
das forças policiais e de segurança, em temas de Segurança Pública, cooperação policial internacional, e
afins.
2.4.

Para o presente edital serão aceitos trabalhos que tratem dos seguintes temas:
a) Redução de homicídios dolosos, feminicídios e violência contra a mulher;
b) Racionalização e modernização do sistema penitenciário; e
c) Combate integrado à criminalidade organizada transnacional;
d) Formação e Capacitação Policial; e
e) Resenhas Bibliográficas afetas a Segurança Pública.
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2.5.
Os trabalhos deverão ser apresentados em versão digital, formatados de acordo com os
critérios indicados neste documento, e encaminhados para ensino.senasp@mj.gov.br, discriminando na aba
“Assunto” ARTIGO REVISTA MERCOPOL 2017 Nome do(a) Responsável_País.
2.6.
deste edital.

Serão aceitos os trabalhos entregues até a data prevista no cronograma, constante no item 4

2.7.
As comprovações das entregas serão registradas de acordo com a data e horário do
recebimento do email, com a versão digital.
2.8.
Os critérios de avaliação e seleção dos artigos seguirão as regras previstas no Regulamento
da Revista, bem como nas Orientações Gerais aqui apresentadas.
3.

NORMAS PARA EMISSÃO DE ARTIGOS, RESENHAS E DOCUMENTOS

3.1.

ARTIGOS
3.1.1.
Todo artigo encaminhado deverá ser composto pela folha de rosto, pelo corpo do texto
organizado em seções e com os respectivos subtítulos e pelas referências. Os títulos das seções do
texto deverão estar centralizados, em negrito, e ter a primeira letra maiúscula. Os títulos das
subseções deverão estar alinhados à esquerda, em negrito, e a primeira letra deverá ser maiúscula.
Cada seção deverá ser iniciada em uma nova página. As páginas deverão ser numeradas em
algarismo arábicos.
3.1.2.
sequência:

A folha de rosto não deverá ser identificada e conter os itens abaixo na seguinte
a) Título e sugestão de título abreviado em Português ou Espanhol. O título deve ter no
máximo 12 palavras e o título abreviado deve ter no máximo 04 palavras;
b) Título, em Inglês, com no máximo 12 palavras;
c) Resumo e Descritores;
d) Abstract e Keywords;
e) Corpo do Texto;
f) Tabelas, quadros, figuras (gráficos, fotografias e ilustrações) citados no texto;
g) Anexos, ou apêndices, com suas respectivas legendas;
h) Referências.

3.1.3.
O texto deverá estar digitado, em toda sua extensão, em fonte “Times New Roman”,
em tamanho 12 no corpo do texto; e espaço 1,5 entre linhas, em páginas de até 30/35 linhas por
aproximadamente 70/75 caracteres; com margens superior e esquerda de 03 cm e inferior e direita de
02 cm; justificado; com número mínimo de 10 páginas/laudas e, no máximo, 20 páginas/laudas
(incluindo referência bibliográfica, tabelas, gráficos e figuras).
3.1.4.
Os originais deverão ser enviados com texto digitado em programas compatíveis com
sistema editores de texto disponíveis no mercado, em formato DOC ou DOCX ;
3.1.5.
Juntamente com o trabalho deverá ser enviado documento específico, separadamente
do corpo do texto, com nome completo de cada autor(a); titulação acadêmica; vínculo institucional;
nome da instituição a que pertence; endereço completo do domicílio; email; e até 04 linhas de
informação profissional precisa, sobre cada autor(a).
3.1.6.
Também deverá acompanhar o trabalho, carta assinada por todos(as) autores(as)
digitalizada, contendo permissão para reprodução do material e transferência de direitos autorais,
além de aceitação de modificações de forma, com o objetivo de adequar os textos ao padrão
editorial/diagramação do artigo, bem como aceitação da realização de revisões complementares. Em
ambos os casos, serão resguardados o conteúdo e as ideias do texto original.
3.1.7.
A revisão ortográfica (conforme as novas regras da Língua Portuguesa) e a revisão
gramatical (concordância, regências verbal e nominal, pontuação etc.) serão de responsabilidade
do(s)/da(s) autor(es)/autora(s).
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3.1.8.
coautor(a).

Cada autor(a) poderá enviar no máximo 02 artigos em que apareça como autor(a) ou

3.1.9.
Pedese que autor(es)/autora(s) destaque(m) termos e expressões no texto por meio de
itálico. As entrevistas, transcrições ou epígrafes em língua estrangeira devem ir entre aspas.
3.1.10.
Os desenhos, gravuras, tabelas e ilustrações em geral deverão ser citados no corpo do
texto e apresentados no artigo, após as referências. Tabelas e quadros deverão ser apresentados em
formato “.doc” ou “*.docx”. Figuras, gráficos, ilustrações e fotografias deverão ser apresentados com
resolução mínima de 300 DPI, com boa resolução e nitidez, em formato de imagem (JPEG ou JPG).
Serão aceitas até 02 imagens por página. Todas as ilustrações deverão ser identificadas com números
e títulos.
3.1.11.
Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela pessoa ou
responsável, autorizando o uso de imagem, quando for o caso. O documento deverá ser digitalizado.
3.1.12.

Nos artigos deverão conter um resumo preferentemente com até 200 palavras.

3.1.13.
As anotações de rodapé deverão ser digitadas ao final do arquivo, utilizandoos
recursos para a criação automática de notas de rodapé dos programas de edição.
3.1.14.

As citações maiores de 03 linhas deverão estar destacadas do texto principal.

3.1.15.
As citações e menções aos autores no transcurso do texto devem subordinarse à
forma: (sobrenome do autor, data) ou (sobrenome do autor, data, página).
a) “(Autor, data, página)” para entrevistas: A inferência destes exemplos satisfaria a
concepção do Williams de “fundamentos deliberativos” (Williams, 1981, 104);
b) “Autor, data” para referência ao autor: A inferência nestes exemplos satisfaria a
exigência solicitada por Williams, 1981;
c) “Autor, data” para referência ao livro: A inferência nestes exemplos satisfaria a
exigência solicitada em Williams, 1981;
d) “Autor (data, página)” para referência à página: A referência nestes exemplos
satisfaria a exigência solicitada pelo Williams (1981, 104).
3.1.16.
As referências bibliográficas deverão ser postas em lista ao final do artigo, em ordem
alfabética, de acordo com o sobrenome do primeiro autor e obedecendo a data de publicação, ou seja,
do trabalho mais antigo até o mais recente. Não devem ser abreviados os títulos de jornais, livros,
nomes de editoriais e de cidades. Deve ser utilizado o sistema autor  data, conforme ao seguinte:
a) Livro: SOBRENOME do autor, nome do autor. Data. Título do Livro. Cidade:
Editorial.
Ex.: BLACKBURN, Simon. Rulling Passions:
Ao Theory of Practical Reasoning (Uma Teoria de Raciocínio Prático).
Oxford: Clarendon Press, 1998.
b) Livro, tradução: SOBRENOME do autor, nome do autor. Data de publicação original.
Título traduzido do Livro. Traduzido por Nome. Cidade: Editorial, Data de edição.
Ex.: FONTES JÚNIOR, João B. A. Liberdades Fundamentais e Segurança Pública
(Liberdades Fundamentais e Segurança Pública). Rio de Janeiro: Lumes Juris,
2006.
c) Capítulo: Sobrenome do autor, nome do autor. Título. Título do Livro. Cidade:
Editorial, Data.
Ex.: HUME, David. 1740. Tratado dá Natureza Humana (Tratado da Natureza
Humana). Traduzido por Maria Cavalcante. São Pablo: UNESP, 2001.
d) Artigo em coautoria: Sobrenome do autor, nome do autor. Título. Título do Livro,
editado por Nome e Sobrenome do autor. Cidade: Editorial, Data.
Ex.: LEVISTRAUSS, Claude. “A crise moderna da antropologia”. Revista de
Antropologia, vol. 10 (12): 1926, 1962.
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e) Artigo em Revistas: Sobrenome do autor, nome do autor. Título do artigo. Nome da
Revista. Número: página de início e fim de artigo. Data.
Ex.: SCHLUCHTER, Wolfgan. “Politeísmo dos Valores”. Em: Souza, J. (org.)
La Actualidad de Max Weber (A Atualidade, do Max Weber). Brasília: Ed.UnB,
2000, P. 1348.
3.2.

DOCUMENTOS
3.2.1.
Os documentos devem ter importância histórica, científica e acadêmica para a área de
segurança pública do MERCOSUL.
3.2.2.

Os documentos traduzidos devem aparecer tanto em original quanto sua tradução.

3.2.3.

Os documentos antigos devem ser escaneados e editados em formato PDF.

3.2.4.
As referências aos documentos devem ser diretas e explicativas de seus conteúdos
históricos e científicos.
3.3.

RESENHAS
3.3.1.

Devem ter como máximo 2.500 palavras.

3.3.2.

Resenhas de livros não devem levar títulos.

3.3.3.

Sem notas de rodapé.

3.3.4.

Sem notas de fim de documento.

3.3.5.

Sem bibliografia ou referências.

3.3.6.

Citações maiores de três linhas devem destacar do texto principal.

3.3.7.

Citações do livro sob resenha devem fazerse só por número de página.

4.

5.

CRONOGRAMA
ETAPAS

DESCRIÇÃO

PRAZO

QTD DIAS ÚTEIS

1

Envio de artigos

06/06/2017 a 16/06/2017

10 dias

2

Avaliação dos
artigos pela
Câmara Técnica

19/06/2017 a 03/07/2017

14 dias

3

Notificação dos
artigos
selecionados e
contato com
os(as) autores(as)

04/07/2017 a 10/07/2017

06 dias

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1.
Os resultados serão divulgados na página eletrônica da Rede EaDSENASP  Ministério da
Justiça e Segurança Pública, disponível no seguinte endereço: http://portal.ead.senasp.gov.br/, de acordo
com o cronograma apresentado anteriormente.
6.

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

6.1.
De acordo com o art. 19, dos Direitos de autor, “Sob nenhuma hipótese o autor terá direito
a qualquer forma de remuneração pelo trabalho publicado, correspondendolhe o reconhecimento
acadêmico e social como recompensa”.
6.2.
Para os demais regramentos deverão ser seguidos os critérios previstos no Regulamento da
Revista, anexo.
6.3.

Casos omissos serão dirimidos pelo DEPAID/SENASP/MJSP.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CRUZ
Secretário Nacional de Segurança Pública
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto dos Santos Cruz, Secretário(a) Nacional
de Segurança Pública, em 31/05/2017, às 18:54, conforme o § 2º do art. 12 da Medida Provisória nº
2.2001/2001.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br informando o
código verificador 4418134 e o código CRC 95D9BC8C
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.justica.gov.br/acessoa
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.

Referência: Processo nº 08106.003249/2017‐57

SEI nº 4418134
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Regulamentos da Revista Mercopol
1. Instruções aos autores/ colaboradores
1.1.

Artigos
1.1.1. os originais devem ser enviados com texto digitado em programas compatíveis com o ambiente Windows, em
formato RTF, em mídia eletrônica (CD), disquetes de 3 1/2” ou por e-mail, em arquivo anexado.
1.1.2. o texto deve ser digitado em corpo 12, fonte times new roman, com espaçamento de 1,5 linhas, em laudas de
até trinta linhas por cerca de setenta caracteres, preferencialmente até 40 laudas.
1.1.3. Solicita-se que o arquivo contenha nome(s) do(s) autor(es), instituição(ões) a que pertence(m), por extenso,
endereço(s) completo(s) e até 4 linhas de informações profissionais, sobre cada autor.
1.1.4. pede-se que o(s) autor(es) destaque(m) termos ou expressões no texto por meio de itálico. Citações,
transcrições ou epígrafes em língua estrangeira devem vir entre aspas.
1.1.5. figuras, gravuras, ilustrações e desenhos em geral devem ser apresentados em páginas separadas. Imagens
devem ser escaneadas em tons de cinza, com resolução mínima de 300 dpi.
1.1.6. todas as imagens devem vir acompanhadas de legendas, com a devida numeração.
1.1.7. os artigos devem vir acompanhados de resumo em português ou em espanhol e abstract em inglês, com
preferencialmente até 200 palavras.
1.1.8. os autores devem apresentar de cinco a dez palavras-chave em português ou em espanhol e de cinco a dez
keywords em inglês.
1.1.9. as notas de rodapé devem ser digitadas ao final do arquivo, utilizando-se os recursos para criação automática
de notas de final de texto dos programas de edição.
1.1.10. Citações maiores que 3 linhas devem vir destacadas do texto principal.
1.1.11. citações e menções a autores no correr do texto devem subordinar-se à forma (sobrenome do autor, data)
ou (sobrenome do autor, data, página).
- “(Autor, data, página)” para citações: A inferência nestes exemplos satisfaria a concepção de Williams de
“fundamentos deliberativos” (Williams, 1981, 104);
- “Autor, data” para referência ao autor: A inferência nestes exemplos satisfaria a exigência solicitada por
Williams 1981;
- “Autor, data” para referência ao livro: A inferência nestes exemplos satisfaria a exigência solicitada em
Williams 1981;
- “Autor (data, página)” para referência à página: A inferência nestes exemplos satisfaria a exigência solicitada
por Williams (1981, 104).
1.1.12. as referências bibliográficas deverão ser listadas ao final do artigo, em ordem alfabética, de acordo com o
sobrenome do primeiro autor e obedecendo à data de publicação, ou seja, do trabalho mais antigo para o mais
recente. Não devem ser abreviados títulos de periódicos, livros, nomes de editoras e de cidades. Use o sistema autor
e data, conforme segue:
- Livro: SOBRENOME do autor, nome do autor. Data. Título do Livro. Cidade: Editora.
- Livro, tradução: SOBRENOME do autor, nome do autor. Data da publicação original. Título Traduzido do Livro.
Traduzido por Nome. Cidade: Editora, Data da edição.
- Capítulo: SOBRENOME do autor, nome do autor. Título. In Título do Livro. Cidade: Editora, Data.
- Artigo em Coletânea: SOBRENOME do autor, nome do autor. Título. Título do Livro, ed. por Nome e
Sobrenome do autor. Cidade: Editora, Data.

- Artigo em Revistas: SOBRENOME do autor, nome do autor. Título do artigo. In Nome da Revista. Número:
página de início e fim do artigo, Data.
Exemplos:
- FONTES JUNIOR, João B. A. Liberdades Fundamentais e Segurança Pública. Rio de Janeiro: Lumes Júris, 2006.
- HUME, David. 1740. Tratado da Natureza Humana. Traduzido por Maria Cavalcante. São Paulo: UNESP, 2001.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. “A crise moderna d antropologia”. Revista de Antropologia, vol. 10 (1-2): 19-26, 1962.
- SCHLUCHTER, Wolfgan. “Politeísmo dos Valores”. In: Souza, J. (org.) A Atualidade de Max Weber. Brasília:
EdUnB, 2000, p. 13-48.

1.2.

Documentos
1.2.1. Os documentos devem ter importância histórica, científica e acadêmica para a área de segurança pública do
MERCOSUL;
1.2.2. Os documentos traduzidos devem aparecer tanto no original quanto a tradução;
1.2.3. Documentos antigos devem ser escaneados e editorados em pdf;
1.2.4. As notas aos documentos devem ser diretas e explicativas de seus conteúdos históricos e científicos;

1.3.

Resenhas
1.3.1. Deve ter no máximo 2.500 palavras;
1.3.2. Resenhas de livros não têm títulos;
1.3.3. Sem notas de rodapé;
1.3.4. Sem notas de fim de documento;
1.3.5. Sem bibliografia ou referências;
1.3.6. Citações maiores que 3 linhas devem ser destacadas do texto principal;
1.3.7. Citações do livro sob resenha devem ser somente por número de página.

1.4.

REGULAMENTO DA REVISTA (excerto)
DA FINALIDADE
1.4.1. Art. 1º A Revista MERCOPOL é uma publicação anual do Centro de Coordenação e Capacitação Policial do
MERCOSUL (CCCP), editada a partir de 2007, em forma conjunta pelos países membros e associados do MERCOSUL,
através de seus Enlaces Operativos, e registrada no órgão nacional correspondente ao país que realize a primeira
edição, devendo administrar o número Internacional Normalizado de Publicações Seriadas (ISSN - International
Standard Serial Number).
1.4.2. Na folha número dois (2) da Revista se especificará o órgão editor e os países co-editores com indicação dos
endereços eletrônicos dos Enlaces Operativos.
1.4.3. Art. 2º. A revista terá por finalidade divulgar a produção técnico-científica relacionada à área de capacitação e
educação das forças policiais e de segurança, em temas de Segurança Pública, cooperação policial internacional, e
afins.
1.4.4. Art. 3º. A partir da aprovação deste regulamento pelos Enlaces Operativos do CCCP, a revista MERCOPOL
passa a ter vinculação administrativa do Centro de Coordenação e Capacitação Policial do MERCOSUL (CCCP).

1.5.

DOS OBJETIVOS
1.5.1. Art. 5º. A revista MERCOPOL tem por objetivo:
I Geral:

1. Publicar, divulgar e promover o intercâmbio, a nível internacional, de informações e experiências entre
integrantes das forças de segurança pública e policial, e do âmbito acadêmico, em temas relativos à segurança
pública, cooperação policial internacional, relações internacionais e outros de interesse do MERCOSUL.
II Específicos:
Divulgar a produção técnico-científica do Centro de Coordenação e Capacitação Policial do MERCOSUL e outros
Grupos Técnicos Especializados da Reunião de Ministros do Interior, assim como dos grupos de investigação
vinculados a estudos em questões de segurança pública, cooperação policial internacional, relações
internacionais, e afins.
Propiciar um espaço de reflexão a respeito de questões cotidianas do ensino e capacitação em segurança
pública.
Aprofundar o conhecimento dos temas relacionados à capacitação contínua das forças de segurança pública e
policial do MERCOSUL.
Estimular a produção científica em segurança pública no âmbito do MERCOSUL, da cooperação policial
internacional, relações internacionais e afins.
Tornar possível a publicação da produção técnico-científica dos profissionais da área e afins, que estejam
vinculados com a temática proposta para a revista.

