POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACADEMIA DE POLÍCIA “DR. CORIOLANO NOGUEIRA COBRA”
CONVITE PARA ENVIO DE ARTIGOS PARA A REVISTA ARQUIVOS DA POLÍCIA CIVIL –
EDIÇÃO ESPECIAL FEMINICÍDIO

A Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, com o objetivo de incentivar e promover a produção científica
no âmbito da polícia judiciária e a troca de experiências entre as polícias civis do Brasil, convida as delegadas de
polícia para o envio de artigos para a Revista Arquivos da Polícia Civil sobre o tema: "Feminicídio: experiências e
práticas nas polícias civis do Brasil".

1. A Revista Arquivos da Polícia Civil, criada em janeiro de 1941, é uma publicação oficial da Academia de Polícia
“Dr. Coriolano Nogueira Cobra” de distribuição gratuita e publicação periódica, destinada à divulgação e à discussão
de temas relevantes conectados às atividades de polícia judiciária.

2. A edição especial "Feminicídio: experiências e práticas nas polícias civis do Brasil" tem por objetivo apresentar o
cenário contemporâneo das atividades de polícia judiciária na investigação do crime de feminicídio desde uma
perspectiva das delegadas de polícia. A reunião de experiências e práticas em um volume especial como este
contribui para a divulgação da doutrina policial, o conhecimento do que tem sido feito em diferentes estados do
Brasil no que se refere ao tema e o aprimoramento na investigação de homicídios dolosos praticados contra a
mulher baseados no gênero.

3. O material deverá ser enviado até o dia 25 de setembro de 2018 para o endereço eletrônico jrgmota@sp.gov.br e
será submetido à análise do Conselho Editorial da Revista Arquivos da Polícia Civil. O envio do trabalho não
importa, necessariamente, na obrigação da Academia de Polícia de publicá-lo, ficando sujeito à análise e verificação
da conveniência pelo Conselho Editorial. Os trabalhos enviados poderão ser indicados para a publicação; indicados
para a publicação desde que sejam feitas revisões ou recusados.

5. Recomenda-se a utilização de processador de texto Microsoft Word (formatos doc ou docx). A apresentação dos
trabalhos deverá obedecer às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – para a apresentação
de trabalhos acadêmicos, atentando-se para o papel formato A4, fonte Arial, corpo 12, parágrafos com entrelinha
1,5, margens esquerda e superior 3cm, direita e inferior de 2cm. As referências bibliográficas deverão ser indicadas
no final do texto, de acordo com a NBR 6023/89 da ABNT. O artigo deverá ter entre 10 a 20 páginas.

7. Os artigos deverão ser precedidos de uma página de apresentação na qual constará: título do trabalho, resumo,
nome da autora ou autoras, qualificação (Polícia Civil de qual estado, local de exercício e títulos acadêmicos com
ano de obtenção), endereço completo para correspondência, telefone e e-mail.

8. Não serão devidos direitos autorais ou remuneração, a qualquer título, pela publicação dos trabalhos .

