
EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS PARA INTEGRAR O SEGUNDO VOLUME 

DA OBRA COLETIVA “CRIMINOLOGIA E MÚSICA BRASILEIRA” 

 

O presente edital visa convidar pessoas interessadas em participar da obra coletiva 

intitulada “Criminologia e Música Brasileira” volume 2. Os artigos deverão seguir as 

normas do presente edital para posteriormente serem encaminhados à avaliação 

para compor a obra que será publicada em formato físico e digital (com ISBN, ficha 

catalográfica e dados do Conselho Editorial). Os/as autores/as que tiverem os 

trabalhos aprovados dividirão os custos referentes à publicação da obra. 

 

NORMAS PARA O ENVIO DOS ARTIGOS: 

 

I - Tendo em vista que o objeto de atenção desse projeto (a música brasileira e a 

criminologia) acaba abarcando um público-alvo muito amplo e diversificado, 

pedimos que o texto seja redigido, na medida do possível, em uma linguagem 

simples, pois a intenção é que todo o tipo leitor seja capaz de compreender os 

textos, e com poucas citações diretas, visto que a ideia é mais a produção de um 

ensaio crítico do que um “artigo científico” propriamente dito.  
 

 II - O texto deverá estar configurado no seguinte formato:  

Fonte Times New Roman, tamanho 12;  

Espaçamento de 1.5;  

Destaques no interior do texto deverão estar em itálico; jamais deve ser 

usado o negrito ou a sublinha; 

Seções divisórias do artigo em maiúsculas, negrito, sem numeração e 

alinhados à esquerda; 

Extensão do texto deve ser em torno de 10 páginas, não podendo ultrapassar 

o limite de 15 páginas; 

As páginas não devem ser numeradas; 

 

III - Deverá ser inclusa, em nota de rodapé, a qualificação profissional e acadêmica 

(situação acadêmica, títulos, instituições às quais pertença e principal atividade 

exercida), o endereço do currículo Lattes e e-mail de contato. 

 

IV - Não é preciso realizar resumo e palavras-chave, tampouco traduzir o título do 

artigo. 

 

V - As eventuais notas de referência bibliográfica devem ser inseridas como notas 

de rodapé, seguindo os seguintes padrões: a) livro: SOBRENOME, Nome. Título em 

itálico. Edição. Local de publicação: Editora, ano. b) capítulo: SOBRENOME, Nome. 

Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome (Org.). Título do livro em itálico. Edição. 

Local de publicação: Editora, ano. p. página inicial-página final. c) artigo: 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em itálico, local de 

publicação, v. ano-ou-volume, n. número-ou-fascículo, p. página inicial-página final, 



data. d) publicações eletrônicas: seguem o padrão acima, segundo seu gênero, 

acrescido da especificação do meio. Em caso de repetição, utilizar: Idem, Ibidem, 

op. cit. 

 

VI - Poderão enviar artigos graduandos e pós-graduandos, mestres e doutores. 

Cada autor(a) poderá enviar no máximo 2 (dois) artigos para avaliação.  

 

VII - O prazo para a envio dos artigos para a avaliação será até o dia 20/09/2021 e 

juntamente com os artigos deverá ser enviada declaração de autenticidade de 

direitos autorais com cessão de seus reflexos patrimoniais e de ineditismo do artigo 

para o e-mail: criminologiaemusicabrasileira@gmail.com 

A avaliação considerará os seguintes critérios:  

a) Pertinência temática e relevância do tema;  

b) Fundamentação teórica e precisão do conteúdo; 

c) Qualidade e contemporaneidade das referências bibliográficas.  

 

VIII - As situações não previstas neste edital serão decididas pelos organizadores 

da obra coletiva.  

 

Ana Luiza Teixeira Nazário e Bruno Silveira Rigon 

Coordenadores da Coletânea “Criminologia e Música Brasileira” 
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