Edital 1 - Chamada de Artigos Dossiês - 2021
Dossiê “Novas tecnologias e ciências criminais” – RBCCRIM nº 183 (Set/2021)

Com o objetivo de adequar-se às melhores práticas de periódicos
internacionais e incentivar a democratização do conhecimento
aplicado aos artigos direcionados à Revista Brasileira de Ciências
Criminais, periódico científico QUALIS A1, a Equipe Editorial da
RBCCRIM torna público que receberá, no período determinado
abaixo, artigos científicos a serem publicados no volume 183
(Set/2021), sobre o tema: “Novas tecnologias e ciências criminais”

Editores-Associados:
Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro
(Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e UNOESC-Universidade do
Oeste de Santa Catarina)
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5886777694278516

Prof. Dr. Gustavo Noronha de Ávila
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR; Universidade Estadual de
Maringá – UEM/PR; Centro de Ensino Superior de Maringá, CESUMAR/PR.)
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4220998164028087
Dra. Carla Sofia Cardoso
Universidade do Porto, Portugal.
•

•
•

Ementa: Novas tecnologias e ciências criminais; Novas tecnologias, investigação
e formação de provas lícitas; Sistemas de predição criminal; Algoritmos,
linguagem cibernética e teoria do crime; Inteligência artificial e ciências
criminais; Impactos das novas tecnologias no Sistema de Justiça e na advocacia
criminal; Controle e gestão democrática de novas tecnologias aplicadas ao
Sistema de Justiça Criminal.
Prazo submissão: até 30 de março de 2021
Período de avaliação: 01 de abril a 15 de maio de 2021

Normas:

Os artigos deverão ser cadastrados e enviados pelo site do IBCCRIM
(https://www.ibccrim.org.br/publicacoes/pagina/7) contendo folha de rosto com
informação sobre o Dossiê ao qual é submetido.
Os textos devem respeitar todas as regras determinadas na Política Editorial da
RBCCRIM (https://www.ibccrim.org.br/publicacoes/pagina/7), sob pena de ser rejeitado
preliminarmente. A avaliação será feita por meio do sistema de controle duplo-cego por
pares, de acordo com as diretrizes da Qualis/CAPES.
A equipe editorial da RBCCRIM poderá encaminhar artigos submetidos à chamada geral
de fluxo contínuo, que abordem temática relacionada a algum dos dossiês, para a sua
avaliação conjunta; os textos já aprovados e em fila para publicação que tratem do tema
de algum dos dossiês poderão ser nele publicados.
Clique para acessar o edital nº 1 de chamada de artigos para dossiês da RBCCRIM em
2021: https://www.ibccrim.org.br/publicacoes/pagina/7

