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1. NOMENCLATURA 

II Revista de Ciências Jurídicas e Criminais da Associação dos Delegados de Polícia do 

Estado do Paraná 

 

2. APRESENTAÇÃO 

A ADEPOL-PR, no ano de 2019, lançará uma nova edição da sua Revista de cunho 

científico, que contou com a sua primeira versão no ano de 2017. 

A revista abarcará temas atinentes às atividades de Polícia Judiciária e do Delegado de 

Polícia. A nova versão, no entanto, não abarcará somente questões jurídicas, mas 

também todas aquelas que, de alguma forma, esteja relacionadas às atividades afetas à 

Polícia Civil e ao Delegado de Polícia, conferindo assim um aspecto multidisciplinar à 

nova versão. 

A revista será lançada no IV Congresso Jurídico da Associação dos Delegados de 

Polícia do Estado do Paraná. 

 

3. SOBRE O CONTEÚDO DOS ARTIGOS 

Considerando a interdisciplinaridade da nova Revista, os artigos a serem recebidos 

deverão versar, exemplificadamente, sobre os assuntos a seguir: 

- Segurança Pública; 

- Criminologia; 

- Atividades e aspectos jurídicos atinentes à Polícia Civil; 

- Atividades e aspectos jurídicos relacionadas ao Delegado de Polícia; 

- Direito Constitucional; 

- Direito Penal; 

- Direito Processual Penal; 

- Direito Administrativo; 

- Direito da Criança e do Adolescente; 

 

4. PÚBLICO ALVO 

Poderão submeter os artigos todos os associados da ADEPOL-PR que não possuírem 

pendências financeiras. 

Fica a critério da Diretoria da ADEPOL-PR convidar Delegados de Polícia de outros 

Estados ou pessoas alheias aos quadros da Polícia Civil, mas que notoriamente 

contribuam para o progresso científico do país nas áreas mencionadas. 

 



5. DA PREMIAÇÃO 

Todos os Associados, que tiverem seus artigos aprovados à publicação, na solenidade de 

lançamento da II Revista Jurídica e de Ciências Criminais da Associação dos Delegados 

de Polícia do Estado do Paraná, receberão um reconhecimento formal pela respectiva 

contribuição na evolução científica acerca dos temas propostos. 

Entre aqueles que tiveram seus artigos publicados, será sorteada 03 (três) diárias, com 

todas as despesas pagas, no Resort Recanto Cataras, localizado no município de Foz do 

Iguaçu. 

 

6. NORMAS — OS ARTIGOS ENVIADOS DEVEM CUMPRIR OS 

SEGUINTES CRITÉRIOS: 

a) Ter sido produzido por Associado da ADEPOL- PR ou convidado pela sua 
Diretoria; 

b) Serão aceitos trabalhos em coautoria, até no máximo 03 (três) participantes 
devidamente inscritos; 

c) O artigo deverá estar identificado com um dos critérios de classificação 
conforme edital. 

d) O (s) autor(es) que submeter(em) o mesmo artigo científico (com o mesmo 
título e conteúdo ou apenas mudando o título) para mais de um dos ramos do 
Direito acima indicados terão ambos os artigos científicos automaticamente 
eliminados da avaliação; 

e) Conter no mínimo 15 páginas, e no máximo 25 páginas; 

f) O texto deve estar salvo em arquivo Word, em versão recente, com as 
seguintes características: fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento 
justificado, sem separação de sílabas; espaço de 1,5 entre linhas; parágrafo de 
1,5 cm; não colocar espaçamentos especiais antes ou após cada parágrafo; 
margens superior e esquerda com 3 cm, inferior e direita com 2 cm; em papel 
tamanho A4; notas de rodapé explicativas na mesma página em que for citada a 
referência sendo que as Referências deverão seguir as Normas Técnicas; 

g) As páginas deverão estar numeradas; 

h) NÃO serão aceitos textos com figuras, ilustrações e/ou fotografias, à 
exceção de gráficos e tabelas que sejam imprescindíveis para a compreensão 
do trabalho e compatíveis com a impressão em preto e branco, sendo vedada a 
utilização de gráficos e tabelas se originarem de terceiros; 

i) Conter Resumo (entre 100 e 250 palavras) em língua portuguesa, assim 
como a indicação de Palavras-chave (entre 3 e 10 palavras); 

j) A qualificação do autor deverá ter no máximo 4 linhas, em nota especial de 
rodapé; 

k) Um autor poderá enviar quantos artigos desejar, no entanto, para cada artigo 

submetido deve haver o pagamento da taxa de inscrição/submissão. 

 



7. INFORMAÇÕES 

- Os textos completos dos artigos devem ser enviados ao seguinte e-mail: 

adepol@terra.com.br. 

-  O prazo para entrega dos artigos é 25/09/2019. 
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