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EDITAL – CHAMADA DE ARTIGOS – DOSSIÊS 2020
A Revista Brasileira de Ciências Policiais torna público o presente edital de chamada de autores
para formação de dossiês temáticos que serão publicados em dois dos números do vol. 11 do
periódico científico para o ano de 2020, conforme informações que seguem:

O Vol .11, n. 2, terá como tema “Bancos de Dados Multi-Biométricos e

Criminalidade”, sob a responsabilidade da editora de seção, Profa. Doutora Kristiane de
Cássia

Mariotti

(pesquisadora

junto

a

UFRGS

e

UFPEL)

<http://lattes.cnpq.br/0196062088104144>. EMENTA: A identificação humana tem passado por
grande evolução tecnológica com a concepção e implantação de sistemas biométricos capazes
de analisar um ou mais traços no processo de identificação. A biometria é um conceito inserido
e exigido pela sociedade atual, que demanda métodos seguros, confiáveis, céleres e robustos
para assegurar a identidade de uma pessoa, especialmente no que tange ao sistema de
segurança pública, justiça criminal, e, em última análise, à garantia dos direitos humanos. Os
sistemas multi-biométricos (Sistema Automatizado de Identificação Biométrica - ABIS) têm se
destacado nesse sentido quando em comparação com aqueles uni-biométricos, dado que a
presença de múltiplas fontes aumenta a quantidade de informações disponíveis, podendo
melhorar significativamente a performance do sistema pela combinação de evidências, dificultar
fraudes e apresentar maior poder de resolução de casos. A análise dos vestígios e a produção
da prova correlata à identificação humana, elemento-chave da perícia papiloscópica, traz
informações acerca da presença de alguém em uma cena de crime, estabelece conexões entre
indivíduos, objetos e locais, informa acerca da dinâmica ocorrida, modus operandi, meios de
acesso e de fuga e identificando suspeitos e vítimas além de consignar inocência. Neste
contexto, essa chamada de artigos pretende fomentar trabalhos que versem sobre o
desenvolvimento científico e novas investigações acerca da identificação humana, sobre
sistemas multi-biométricos e sua aplicação no combate à criminalidade, sobre a perícia
papiloscópica e seus novos desafios e tecnologia disponíveis.

O Vol .11, n. 3, terá como tema “a Perícia Criminal como instrumento de promoção

dos direitos humanos”, sob a responsabilidade do editor de seção, Prof. Doutor Jesus
Antonio Velho (Universidade de São Paulo/Brasil) < http://lattes.cnpq.br/3632756123339131>.
EMENTA: A perícia criminal tem papel de destaque na aplicação de métodos científicos para o
esclarecimento de violações de direitos humanos. Inúmeros são os casos em que os exames
periciais foram determinantes para a identificação de violações de direitos, não permitindo
desta forma a perpetuação da impunidade, nem a permanência de casos de pessoas inocentes
pagando por crimes que não cometeram. Nesse contexto, esta chamada de artigos pretende
fomentar trabalhos que objetivem o desenvolvimento de métodos científicos de investigação
que promovam os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, com atenção especial à
pesquisa de validação e padronização de procedimentos pericias, sistematização de dados, e
capilarização da perícia oficial de natureza criminal.

Os prazos para submissão, período de avaliação e revisões bem como a previsão de publicação
seguem na tabela abaixo:

Vol. 11

Prazo

limite

para Período

Submissões

de Previsão

Avaliações

de

e Publicação

Revisões
Nº 2

6 mar. 2020

mar. e abr. 2020

maio 2020

Nº 3

30 maio 2020

jun., jul. e ago. 2020

setembro 2020

Os textos deverão ser submetidos por meio do sistema de Submissões Online, mediante prévio
cadastro.

As

condições

para

submissão

estão

disponíveis

em

<https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/about/submissions#onlineSubmissions>,
destacando-se:
a) A contribuição deve ser original e inédita, ter entre 15 e 30 páginas, encontrar-se em idioma
português, inglês, espanhol, francês ou italiano; contér título, resumo e palavras-chaves no
idioma do texto e em inglês; elencar a bibliografia utilizada em lista ao final e não estar sendo
avaliada para publicação por outra revista;

b) O arquivo da submissão estar em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF;
c) O texto deve seguir os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes
para Autores, na página Sobre a Revista;
f) As instruções disponíveis em Assegurando a avaliação cega pelos pares (double-blinded peer
review) terem sido seguidas;
g) Ter sido removida do arquivo e da opção Propriedades no Word, a identificação de autoria
do texto assegurando, assim, a avaliação cega por pares (double-blinded peer review).

A violação das regras de submissão ou das diretrizes para autores poderá ocasionar rejeição
preliminar do material recebido.
Fica ressaltado que para o ano de 2020, o recebimento de artigos fora da temática acima será
recebido normalmente, porém dentro da chamada geral da RBCP, na modalidade de fluxo
contínuo < https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/index>.
Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas mediante consulta a publicacesp.anp@dpf.gov.br

