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EDITAL N.º 01/2020 – ESPEN 

 

PROCESSO SELETIVO PARA 

SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

ORIGINAIS PARA PUBLICAÇÃO 

DA EDIÇÃO COMEMORATIVA DO 

LIVRO EM HOMENAGEM AO DIA 

DO AGENTE PENITENCIÁRIO DO 

ESTADO DO PARANÁ 

 

A DIREÇÃO da ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

PENITENCIÁRIO DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO 

DO PARANÁ torna público o processo seletivo de artigos para a edição 

comemorativa do livro que será publicado em homenagem ao Dia do Agente 

Penitenciário do Estado do Paraná. 

 

1 DOS PRÉ-REQUISITOS PARA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO 

 

1.1 O autor deverá submeter o artigo à ESPEN, pelo e-mail 

espen@depen.pr.gov.br, até as 23h59min do dia 30/10/2020. 

 

1.2 O autor deverá ser integrante das forças de segurança pública, sendo 

permitida a coautoria com outros pesquisadores. 

 

1.3 Os artigos, em virtude da interdisciplinaridade, deverão ser inovadores e 

discorrer sobre temas relevantes ao Sistema Penitenciário, incluindo-se aqueles 

relacionados à Polícia Penal, com a observância das seguintes áreas: 

 

1.3.1 Direito Ambiental; 

 

1.3.2 Direito Administrativo; 

 

1.3.3 Direito Civil; 

 

1.3.4 Direito Constitucional; 

 

1.3.5 Direito Penal; 

 

1.3.6 Direito Processual Penal; 
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1.3.7 Direito Tributário; 

 

1.3.8 Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos; 

 

1.3.9 Segurança Pública; 

 

1.3.10 Atividades e aspectos jurídicos atinentes aos Agentes Penitenciários, 

Departamento Penitenciário e Polícia Penal; 

 

1.3.11 Justiça Restaurativa; 

 

1.3.12 Execução penal e temas relacionados; 

 

1.3.13 Psicologia; 

 

1.3.14 Saúde; 

 

1.3.15 Assistência Social e de atenção ao preso (Art. 11 da Lei de Execuções 

Penais); 

 

1.3.16 Gestão Administrativa, de Pessoas e Processos; 

 

1.4 É imprescindível, para ingresso no processo de seleção dos artigos, que o 

autor insira sua formação acadêmica logo abaixo do título do artigo. 

 

2 DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 

 

2.1 Os trabalhos deverão ser escritos em língua portuguesa; 

 

2.2 Os artigos deverão ser originais e inéditos, assim considerados aqueles que 

nunca foram publicados em qualquer fonte de divulgação; 

 

2.3 Os trabalhos não poderão conter plágio; portanto, citação literal, paráfrase 

ou resumo deverão vir obrigatoriamente acompanhados da referência à 

publicação original; 
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2.4 O autoplágio não será permitido, ou seja, a inserção no artigo de partes 

substanciais de outros trabalhos do autor publicados anteriormente em 

qualquer meio de divulgação (repositórios, sítios eletrônicos, revistas etc.); 

 

2.5 A citação de trabalho do próprio autor, desde que obedecidas as regras da 

ABNT, não constitui autoplágio; 

 

2.6 Todos os artigos que contenham plágio ou autoplágio serão 

desconsiderados; 

 

2.7 Monografias, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e 

teses de doutorado não serão aceitas. 

 

3 DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

3.1 Os artigos deverão ser apresentados em arquivo eletrônico, formatados de 

acordo com as normas de documentação da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), em Word, folha tamanho A4, com no mínimo 10 (dez) laudas, 

na seguinte configuração; 

 

3.2 Título em português com, no máximo, 15 palavras em maiúsculas e em 

negrito; 

 

3.3 Resumo em língua portuguesa (entre 100 e 250 palavras), assim como a 

indicação de palavras-chave (entre 3 e 10 palavras), sendo opcional a 

apresentação adicional em inglês e espanhol; 

 

3.4 As páginas deverão ser numeradas; 

 

3.5 Corpo do texto: configuração de página para papel A5, com margens 

esquerda e superior de 3,0 cm, e direita e inferior de 2,0 cm, alinhamento 

justificado, recuo de 1,5 cm na primeira linha; 

 

3.6 Parágrafos: fonte Times New Roman, letra tamanho 12, espaço entrelinhas 1,5 

cm e sem espaço entre os parágrafos; 

 

3.7 As citações no corpo do texto devem ser feitas por sobrenome do autor, em 

maiúsculo, seguido da data da publicação e, no caso da citação direta, da 

página da publicação (sistema autor-data); quando se tratar de até três autores, 
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todos devem ser citados; no caso de quatro ou mais autores, convém indicar 

todos, permitindo-se, porém, indicar apenas o primeiro autor seguido da 

expressão "et al."; 

 

3.7.1 As referências completas devem ser apresentadas apenas ao final do texto, 

em ordem alfabética, segundo os padrões da ABNT (NBR-6023:2018); 

 

3.8 As citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo 

independente, com recuo de 4 cm; fonte no tamanho 10; espaçamento simples, 

sem aspas e sem itálico; as citações com até três linhas devem ser inseridas no 

próprio corpo do texto, entre aspas e sem itálico; o itálico deve ser utilizado 

somente para destacar palavras que não pertençam à língua portuguesa; 

 

3.9 As notas devem ser evitadas sempre que possível, no entanto, quando 

apontadas no corpo do texto, devem ser indicadas com números arábicos 

sequenciais, imediatamente depois da frase a que digam respeito, e serem 

apresentadas ao final do texto, numeradas sequencialmente, antes das 

referências bibliográficas; 

 

3.10 O Comitê Editorial entrará em contato com o autor cujo artigo científico 

apresente pequena desconformidade com as normas da ABNT, a fim de que ele 

efetue a correção no prazo de cinco dias corridos contados da comunicação; 

 

3.11 Caso o autor não efetue as alterações solicitadas no prazo previsto, o artigo 

será desconsiderado; 

 

3.12 Serão desconsiderados os artigos redigidos em desconformidade com a 

norma culta da língua portuguesa e com as diretrizes para redação de textos 

acadêmicos, quais sejam, vocabulário técnico, clareza, precisão e 

impessoalidade, bem como aqueles que não apresentem relação com o Sistema 

Penitenciário ou Polícia Penal; 

 

3.13 Os autores que submeterem o mesmo artigo científico (com o mesmo título 

e conteúdo ou apenas mudando o título) para mais de um dos ramos acima 

indicados terão ambos os artigos automaticamente eliminados da avaliação; 
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4 DA AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

4.1 O Comitê Editorial realizará a avaliação da pertinência temática e a 

adequação ao projeto do Livro a ser divulgado no dia do Agente Penitenciário 

do Estado do Paraná; 

 

4.2 Havendo quantidade de artigos que supere o máximo previsto para 

publicação no Livro, serão priorizados os enviados pelos servidores públicos 

que compõem o Departamento Penitenciário; 

 

5 DO COMITÊ EDITORIAL 

 

5.1 A definição do interesse pela publicação é função exclusiva do Comitê 

Editorial, cujas decisões são soberanas; 

 

5.2 Serão aceitas para avaliação propostas de publicações originais cujo 

interesse verse sobre o Sistema Penitenciário e áreas de afinidades, desde que o 

direito de autoria seja transferido como propriedade da ESPEN. 

 

5.3 O proponente deve comprometer-se à tramitação exclusiva da proposta pela 

edição da ESPEN, por meio de declaração constante nos formulários de 

proposta (Anexo 01) 

 

5.4 Casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Editorial. 

 

6 DO DIREITO AUTORAL 

 

6.1 Ao enviarem os artigos, os autores deverão concordar com o termo de 

submissão de artigo à ESPEN e de autorização para publicação, cessão de 

direitos autorais e declaração de originalidade e ineditismo. 

 

6.2 Os autores serão inteiramente responsáveis por citações, referências, 

titularidade e originalidade dos trabalhos e opiniões manifestadas nos artigos.  

 

6.3 A submissão dos trabalhos à ESPEN implica a anuência incondicional aos 

termos deste Edital como também a cessão total, irrevogável e gratuita dos 

direitos autorais.  
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6.4 Não serão devidos direitos autorais ou qualquer outro tipo de remuneração 

pelos artigos publicados pela ESPEN, independentemente do tipo de mídia em 

que ocorra a publicação.  

 

Curitiba, 08 de outubro de 2020. 

 

 

DIRETORA DA ESPEN 
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