
 

 

EDITAL CHAMADA DE PARECERISTAS AVALIADORES - 2020 

 
O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) em parceria com Julia de 

Moraes Almeida e Gabriel Antonio Silveira Mantelli, coordenadores da Rede Brasileira de 

Saberes Descolonais, convocam pesquisadores pareceristas para seleção de novos 

membros do Corpo de Avaliadores para participar do Boletim Especial "“Descolonizar as 

ciências criminais e os direitos humanos” de fevereiro: 

 
Requisitos: 

 
● Possuir Currículo Lattes atualizado (se brasileiro); 

● Possuir titulação mínima de mestre em direito ou áreas correlatas; 

● Possuir conhecimento específico acerca das ciências criminais e teorias 

pós-coloniais; 

● Experiência em pesquisa e/ou docência, bem como produção bibliográfica na 

temática descrita no anexo 1 do presente documento; 

● Disponibilidade para a realização dos pareceres no período estimado, conforme 

cronograma parcial presente no anexo 2; 

● Concordar com as Diretrizes dos Avaliadores do IBCCRIM, disponível em: 

https://www.ibccrim.org.br/docs/normas-publicacao.pdf 

 
Sobre o envio de currículos: 

 
 

Interessados em compor o corpo de pareceristas da edição especial do 

Boletim IBCCRIM, que cumpram os requisitos acima, poderam preencher o seguinte 

formulário: 

h ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0P7SRf3T0EBT3VYSKtHTEEFUoAsi_ 

5 jMEPVCYjStfJb0vzg/viewform 

 
 
 

Certificações: 

 

Os avaliadores receberão uma declaração pela função acadêmica desempenhada, 

bem como nome impresso no exemplar. 

https://www.ibccrim.org.br/
http://www.ibccrim.org.br/docs/normas-publicacao.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0P7SRf3T0EBT3VYSKtHTEEFUoAsi_5jMEPVCYjStfJb0vzg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0P7SRf3T0EBT3VYSKtHTEEFUoAsi_5jMEPVCYjStfJb0vzg/viewform


 

 

Encerramento do Edital: 

 
23 de novembro de 2020. 

 

 
Informações complementares: 

 

Possíveis dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser enviadas para o seguinte 

e-mail: boletimibccrim@gmail.com 

mailto:boletimibccrim@gmail.com


 

 
 

Anexo 1: O boletim abordará as seguintes temáticas : 

 

 
1. Racismo estrutural nas ciências criminais e no direito penal; 

2. Possibilidades de descolonização de padrões criminológicos e da narrativa oficial 

dos direitos humanos; 

3. Criminalização de grupos e movimentos sociais e possibilidades de emancipação 

anticolonial ou decolonial; 

4. Tensões entre garantismo penal e modernidade/colonialidade/capitalismo; 

5. O etiquetamento jurídico criminal e seus fundamentos coloniais; 

6. Processo Penal e narrativas pós-coloniais; 

7. Sistema carcerário e racismo estrutural; 

8. Estrutura racializada do Estado e processo; 

9. Militarização e estruturas punitivas sob abordagens decoloniais; 

10. Perspectivas sobre o conceito de[s]colonial de crime; 

11. Novas perspectivas críticas na criminologia e nos direitos humanos a partir do Sul 

Global; 

12. Necropolítica e políticas de morte e de encarceramento em massa; 

13. Pós-colonialismo e transplantes jurídico-penais; 

14. Metodologias de[s]coloniais na pesquisa empírica em criminologia, direito penal e 

direitos humanos; 

15. Aspectos críticos às narrativas hegemônicas, racistas e eurocêntricas dos direitos 

humanos; 

16. Relações étnico-raciais e (in)justiça criminal brasileira; 

17. Sentir-pensar na criminologia brasileira, desobediência epistêmica e giro 

epistemológico decolonial; 

18. Perspectivas decoloniais aplicadas ao pluralismo jurídico; 

19. Legados e continuidades da violência colonial; 

20. Criminologia, cultura, arte e resistência; 

21. Feminismos decoloniais e movimentos organizados de mulheres; 

22. Violência e genocídio contra povos e comunidades tradicionais; 

23. Violência e resistência no campo e em territórios negros, indígenas, amazônicos e 

sertanejos; 



 

 

24. Ensino jurídico crítico decolonial, antirracista e radical; 

25. Criminologia clínica e/ou violência psicológica sob abordagem crítica decolonial e 

seus desdobramentos: racismo, feminicídio e/ou machismo. 



 

 

Anexo 2: Cronograma parcial : 
 
 
 
 

24 de agosto Lançamento do edital para chamada de 

artigos 

3 de novembro Retorno dos textos * 

4 a 5 de novembro Envio para a análise dos avaliadores 

5 a 9 de novembro Envio para análise dos pareceristas 

30 de novembro a 04 de Dezembro Composição da edição especial do boletim 

23 de fevereiro Publicação do boletim 

 
 
 

*O cronograma é uma estimativa inicial das datas de execução e publicação da edição 

especial do boletim. 


