SEMINÁRIO PC POR ELAS: práticas e reflexões
para o enfrentamento da violência contra as mulheres

EDITAL PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS
A Comissão Organizadora do Seminário Polícia Civil Por Elas: práticas e reflexões
para o enfrentamento da violência contra as mulheres torna público o edital nº
001/2019, que dispõe sobre a inscrição de participantes e sobre a submissão de
trabalhos a serem apresentados. O evento, a ser realizado nos dias 28 e 29 de maio de
2019, nas dependências da Academia da Polícia Civil de Santa Catarina - ACADEPOL,
em Florianópolis, destina-se a servidores efetivos do quadro da Polícia Civil de Santa
Catarina.

1 DA INSCRIÇÃO NO EVENTO
1.1 As inscrições para o evento deverão ser feitas através do preenchimento do
formulário disponível na página web da ACADEPOL (www.acadepol.sc.gov.br), entre
os dias 1º e 21 de maio de 2019.

2 DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
2.1 Os trabalhos deverão ser submetidos na modalidade de Resumo Simples, conforme
normas descritas nos itens 2.2, 2.3 e 2.4 deste edital;
2.2 Os trabalhos submetidos deverão estar relacionados aos seguintes eixos temáticos:
2.2.1 Descrição de práticas voltadas para o enfrentamento das violências contra
mulheres no âmbito ou em articulação com a Polícia Civil;
2.2.2 Reflexões teóricas e conceituais relacionados às violências contra as mulheres;
2.3 Os textos referentes à descrição de práticas devem conter introdução, objetivos,
método de trabalho, resultados (esperados ou já obtidos, a depender da fase de aplicação
em que se encontra a atividade) e considerações finais. Os textos referentes a reflexões
teóricas e conceituais deverão conter introdução, objetivos, discussão e reflexões
finais.
2.4 Os trabalhos deverão ser formatados em documento Word ou equivalente, em
espaçamento simples, fonte Times New Roman, corpo 12, e conter entre 300 e 500
palavras, com os seguintes itens, seguindo a respectiva ordem:
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Título do trabalho; Autores e instituições às quais pertencem (com email para contato
com o autor principal); Resumo (conforme item 2.3); Palavras–chave (de 3 a 5);
2.5 Serão aceitos trabalhos recebidos através do email <acadepolsc.ies@gmail.com>,
até o dia 12 de maio de 2019;
2.6 Cada participante poderá submeter até 2 (dois) resumos simples e os trabalhos
deverão ter um número máximo de 2 (dois) autores;
2.7 Ao encaminhar o trabalho, automaticamente o autor estará cedendo seu conteúdo
para publicação na página web da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina ACADEPOL.
2.8 Todos os resumos recebidos serão avaliados pela comissão técnico-científica do
evento, a qual poderá sugerir alterações com o objetivo de aprimorar a qualidade do
trabalho.

3 DOS RESULTADOS
3.1 A aprovação ou a reprovação dos trabalhos, após a avaliação pela comissão técnicocientífica, será comunicada aos autores através do mesmo email utilizado para a
submissão;
3.2 A apresentação do trabalho ocorrerá em forma de pôster e deverá ser confirmada até
às 19 horas do dia 20 de maio de 2019;
3.3 Em caso de resumos com sugestões de alterações pela comissão técnico-científica, o
relator deve reenviar o resumo, juntamente com a confirmação de apresentação, dentro
do prazo estabelecido no item 3.2, sendo que o descumprimento deste item resulta na
recusa do resumo.

4 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
4.1 Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados em forma de pôster, formato
padrão: 0,80 m x 1,20 m (com corda para pendurar em painel de exposição, a ser
providenciada pelos autores);
4.1.1 Os custos com impressão dos pôsteres e aquisição de cordas ficarão a cargo dos
autores.
4.2 Os pôsteres ficarão expostos no hall de entrada do auditório da ACADEPOL,
durante todo o evento e deverão contar com a presença de, pelo menos, um dos autores
de cada um dos trabalhos, durante o coffee break vespertino do dia 28 de maio de 2019
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(cerca de 20 minutos), para explanação aos participantes interessados, conforme
programação do evento;
4.3 A apresentação está condicionada à inscrição e participação de pelo menos um dos
autores, que poderá ser feita após a submissão do trabalho.

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 Os certificados referentes à participação no evento e à apresentação de trabalhos
serão enviados em formato impresso às Delegacias Regionais correspondentes, no prazo
de até 90 dias após o evento.
5.2 A comunicação com a Comissão Organizadora do evento deverá ser feita através do
email <acadepolsc.ies@gmail.com>.

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Florianópolis, 14 de abril de 2019
Comissão Organizadora do Seminário PC Por Elas: práticas e reflexões para o
enfrentamento da violência contra as mulheres

3

