
 
 

EDITAL Nº 01/2015  

CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS. 

A Presidente do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário do Estado de Mato Grosso (GMF), Dra. Amini Haddad 

Campos, Juíza Auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no exercício de suas atribuições, sobretudo aquela insculpida no 

artigo 1º, inciso XII do Provimento N.º 008, de 03 de maio de 2011, do 

Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, vem a público lançar 

o I Edital para submissão de artigos científicos para exposição no Fórum 

Internacional Humanismo e Ressocialização: Sistema de Justiça à 

Consagração dos Direitos Humanos e publicação na revista eletrônica do 

Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário do Estado de 

Mato Grosso, intitulada: “HUMANISMO E RESSOCIALIZAÇÃO: SISTEMA DE 

JUSTIÇA À CONSAGRAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS”. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário do 

Estado de Mato Grosso (GMF), vinculado à Corregedoria do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com o intuito de disseminar conhecimento, 

fomentar a produção acadêmica e debater publicamente os desafios atinentes 

à Modernização e Humanização do Sistema Penitenciário, vem, com grande 

satisfação anunciar a criação da revista eletrônica HUMANISMO E 

RESSOCIALIZAÇÃO: SISTEMA DE JUSTIÇA À CONSAGRAÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS. 

A criação do periódico surge em ambiente propício ao estímulo de 

discussões que permitam o melhoramento do Sistema Carcerário Brasileiro, 

sobretudo no contexto do Fórum Internacional Humanismo e Ressocialização: 

Sistema de Justiça à Consagração dos Direitos Humanos a se realizar entre os 

dias 26 e 28 de agosto, do corrente ano. 

O fórum a ser realizado pelo GMF, visa o atendimento de demanda de 

ordem internacional na seara do humanismo, contando com a participação de 

palestrantes com atuação na Organização das Nações Unidas (ONU) e 

Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Serão tratados no evento temáticas relativas à execução penal em geral, 

à audiência de custódia, ao sistema de justiça, à justiça restaurativa, à 

ressocialização e ao trabalho digno, dentre outras temáticas abrangidas cuja 

discussão possa levar à prioridade a tarefa de atualização e humanização do 

sistema carcerário. 



 
 

É portanto, objetivo do evento debater ações que garantam o 

cumprimento dos direitos humanos e trocar experiências em busca da melhoria 

do Sistema Penitenciário e de Justiça. 

Diante desse quadro, para a devida publicidade da temática abordada 

do evento serão selecionados artigos científicos para publicação na I Edição da 

revista eletrônica HUMANISMO E RESSOCIALIZAÇÃO: SISTEMA DE 

JUSTIÇA À CONSAGRAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, sob a organização 

do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato 

Grosso, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado Mato Grosso e do Núcleo 

de Pesquisa Vulnerabilidades, Direito e Gênero da Universidade Federal de 

Mato Grosso. 

Com periodicidade anual, o escopo do projeto é permitir o debate 

permanente a respeito dos temas que de alguma forma digam respeito à 

ressocialização dos detentos, à humanidade do sistema de justiça e à situação 

de vulnerabilidade dos apenados, bem como, toda questão que apresente-se 

pertinente ao aprimoramento e reinvenção do Sistema de Justiça e Carcerário, 

propiciando que as discussões não fiquem restritas apenas à comunidade 

Mato-grossense, mas também à sociedade Brasileira e Internacional, por 

intermédio da rede mundial de computadores. 

 
 

2. INSTRUÇÕES GERAIS 

2.1. Para Submissão dos trabalhos os autores deve estar regularmente 

inscritos Fórum Internacional Humanismo e Ressocialização: Sistema de 

Justiça à Consagração dos Direitos Humanos, sendo aceitos até dois trabalhos 

por inscrito; 

2.2. Os trabalhos deverão ser remetidos e, consequentemente, submetidos à 

Coordenação do evento, com encaminhamento da produção via email 

(gmf@tjmt.jus.br), no período de 13 a 23 de julho do ano de 2015; 

2.3. Não serão aceitos trabalhos científicos após o encerramento do prazo; 

2.4. Os trabalhos submetidos serão avaliados por Comitê Científico específico. 

Composto pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Corregedora-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, Dra. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito auxiliar da Corregedoria, Presidente do GMF e Coordenadora do Grupo 

de Pesquisa Vulnerabilidades, Direito e Gênero da Universidade Federal de 

Mato Grosso e pelo Dr. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Juiz de Direito 



 
 

auxiliar da Corregedoria - Coordenador Adjunto da Coordenadoria da Infância e 

Juventude. 

2.5. Os trabalhos, que poderão ser elaborados por até três autores, 

conjuntamente, serão avaliados com base na qualidade técnica, clareza, 

abordagem conceitual, procedimento metodológico, discussão dos resultados e 

pertinência à temática do Fórum Internacional Humanismo e Ressocialização: 

Sistema de Justiça à Consagração dos Direitos Humanos e da Revista 

Eletrônica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário 

do Estado de Mato Grosso (GMF), com a mesma designação. Os resumos que 

não atenderem aos requisitos ou estarem fora das normas estabelecidas serão 

devolvidos ao autor para correções ou excluídos da programação; 

2.6. Após a revisão do trabalho, o Comitê Científico informará ao responsável 

pelo envio do trabalho para a revista digital, até o dia 29 de julho de 2015, 

sobre a aceitação ou não do trabalho enviado; 

2.7. Os trabalhos aprovados serão divulgados no site do Fórum Internacional, 

com cronograma de apresentação informando o horário, o local e o tempo 

máximo de apresentação dos trabalhos. Todos os trabalhos aprovados serão 

apresentados por meio de Comunicação Oral ou Pôster, podendo serem 

utilizadas nas apresentações orais, mídias com vídeo, ou slides digitais, para 

projeção por meio de Datashow; 

2.8. Deverá ser rigorosamente observado o horário pré-estabelecido para cada 

apresentação (oral ou pôster). Não serão tolerados atrasos por quaisquer 

motivos. 

 

3. NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 

3.1. A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação), bem como as 

opiniões e conceitos emitidos nos trabalhos são de exclusiva responsabilidade 

do(s) autor(es); 

3.2. Os trabalhos serão publicados em formato digital I Edição da revista 

eletrônica GMF (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário / Penitenciário e de Justiça) – FÓRUM INTERNACIONAL 

HUMANISMO E RESSOCIALIZAÇÃO: SISTEMA DE JUSTIÇA À 



 
 

CONSAGRAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, a ser veiculada no sítio 

eletrônico do GMF, disponível em: http://gmf.tjmt.jus.br/; 

3.3. Por ocasião do envio dos trabalhos, o(s) autor(es) deverá(ão) informar o 

interesse em apresentar o trabalho também na forma oral ou pôster, além da 

publicação na revista. DENTRE OS INTERESSADOS, O COMITÊ CIENTÍFICO 

IRÁ SELECIONAR AQUELES TRABALHOS QUE SERÃO CONVIDADOS 

PARA APRESENTAÇÃO NA FORMA ORAL; 

3.4. O(s) autor(es) será(ão) informado(s) com antecedência do horário da 

apresentação oral do resumo do artigo, caso haja manifestação nesse sentido, 

no envio do artigo; 

3.5. O resumo deve representar um trabalho original e inédito. Deverá conter 

introdução, objetivo, metodologia, resultados/estatísticas e discussão, 

finalizando com uma conclusão; 

3.6. Os artigos deverão ser salvos em formato PDF, seguindo as seguintes 

orientações: 

Título Centralizado, letras maiúsculas, negrito 

Área temática Identificar em qual área temática o trabalho se insere: Cultura; 

Comunicação; Direitos Humanos e Justiça; Política Pública e 

Ressocialização;  Meio Ambiente e Trabalho; Penal; Processo 

Penal; Saúde; e Educação. 

Responsável pela 

apresentação 

Primeira letra do nome e sobrenome em maiúscula. 

Instituição de 

Ensino ou Órgão de 

trabalho dos 

Autores 

Nome da instituição por extenso. Em parênteses a sigla. 

Nome dos Autores Primeiras letras de nomes e sobrenomes em maiúscula, 

separados por ponto e vírgula, com chamada numérica de 

identificação. Aquele que submete o trabalho (acessa o 

sistema) é considerado o responsável pelo trabalho. 

Resumo Máximo de 250 palavras, sem parágrafo e sem citações 

bibliográficas. Deverá conter uma introdução, o objetivo do 

projeto trabalhado, a metodologia, os resultados (parciais ou 

finais) e apontar as conclusões. 

http://gmf.tjmt.jus.br/


 
 

Palavras-chave Identificação de até 03 (três) expressões ou palavras que 

sintetizem o objeto do trabalho e que permitam a posterior 

localização do resumo em bases de dados 

Introdução Demonstrar a importância/relevância do trabalho. 

Contextualizar a situação problema, o ambiente e os atores da 

ação extensionista. Demonstrar a vinculação com a pesquisa e 

o ensino. Apresentar os objetivos do trabalho ao final da 

introdução. 

Material e 

Metodologia 

Descrever o local, os materiais utilizados, as etapas e o 

universo abordado. Descrever as etapas em ordem 

cronológica. Destacar a metodologia utilizada, com revisão 

bibliográfica, se aplicável. 

Resultados e 

Discussões 

Apresentar os dados obtidos, análise e discussão dos 

resultados. Poderão ser apresentados imagens, gráficos, 

quadros ou tabelas. Destacar a participação da comunidade, se 

existente, e a alteração da situação problema. Em caso de 

oficina, apresentar os resultados desejados ou já alcançados. 

Conclusão Concluir se os objetivos foram alcançados, tomando como 

referencial a discussão, dos resultados. Ressaltar os ganhos 

acadêmicos e o grau de alteração da situação problema. 

Referências Relacionar todas as referências citadas nas demais partes do 

trabalho redigido, conforme as normas da ABNT. 

Orientações Gerais: - 10 a 20 páginas; A4; fonte Arial, tamanho 11; - margens 

superior, inferior e direita: 2,5 cm; margem esquerda: 3,0 cm; - itens e subitens em 

negrito e centralizado; - espaçamento: entre o Título e Autores e no texto:  1,5 cm; 

simples entre os itens e subitens; - tabulação do parágrafo: 1,25 cm (padrão Word) 

 

3.8. Serão aceitos trabalhos redigidos em português, inglês e espanhol. 

3.9. Será obrigatória a comunicação à Comissão Examinadora, no 

momento da inscrição do candidato, sua opção pela apresentação por meio de 

pôster ou comunicação oral. 

 

4. APRESENTAÇÃO ORAL 

4.1. Após o dia 29/07/2015 será divulgada no site do evento a lista com os 

trabalhos selecionados para apresentação na forma oral; 



 
 

4.2. As apresentações orais serão limitadas a 15 minutos, sendo 10 minutos 

para a apresentação e cinco minutos para questionamentos e comentários; 

4.3. Cada sessão oral terá um coordenador e um secretário para controle do 

tempo e ordenamento das apresentações; 

4.4. Para a apresentação oral será disponibilizado ao apresentador um Projetor 

Multimídia e computador equipado com Microsoft PowerPoint 2010. 

 

5. APRESENTAÇÃO NA FORMA DE PÔSTERES 

5.1. Após 29/07/2015 será divulgada no site do GMF a lista com os trabalhos 

selecionados para a apresentação na forma de pôster; 

5.2. Os pôsteres deverão ser fixados em painéis de acordo com orientação que 

serão dadas pelos coordenadores do evento, antes de se iniciarem as 

atividades do dia de apresentação; 

5.3. Os pôsteres deverão permanecer no local da exposição até o final do dia 

da apresentação; 

5.4. Os pôsteres deverão apresentar medidas de 0,90 m de largura e 1,10 m de 

altura, devendo conter os mesmo elementos dos artigos, contudo de forma 

resumida e diagramada. 

  

6. CERTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS 

6.1. Os certificados de participação e de apresentações orais e de pôsteres 

serão registrados pela Universidade Federal de Mato Grosso e enviados 

posteriormente por e-mail. 

 

7. CRONOGRAMA 

Inscrições de trabalhos 13 de julho a 23 de julho 

Análise dos trabalhos pelo Comitê Científico Até o dia 29 de julho 

Divulgação dos trabalhos aprovados Após o dia 29 de julho 

Realização do Evento, Apresentações e Publicação 26 a 28 de agosto 



 
 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os autores dos artigos selecionados para publicação na revista 

HUMANISMO E RESSOCIALIZAÇÃO: SISTEMA DE JUSTIÇA À 

CONSAGRAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, por ocasião da publicação 

deverão assinar termo de responsabilidade técnico-científica, atestando a 

autoria e a inovação do texto confeccionado, bem como autorização para 

publicação e veiculação dos artigos em eventos da Universidade Federal de 

Mato Grosso, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário 

do Estado de Mato Grosso (GMF) e da Corregedoria do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso; 

8.2. O prazo para publicação dos artigos selecionados, pelas Instituições 

acima, em outros meios, além da revista do GMF, será até o final do 

segundo semestre do corrente ano; 

8.3. Casos omissos serão apreciados singularmente pela Presidente do GMF, 

Dra. Amini Haddad Campos, com viabilidade de Recurso junto ao Comitê 

Científico (item 2.4). 

Cuiabá, 03 de julho de 2015. 

 

 

AMINI HADDAD CAMPOS 
Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça 
Presidente do GMF do Estado de Mato Grosso 

Coordenadora do Núcleo Vulnerabilidades, Direito e Gênero – FD/UFMT 
Coordenadora de Extensão – FD/UFMT 

 
 


