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1º Seminário de Mestrandos e Doutorandos 

CEDPAL – Associação de Göttingen – SCCS  

Call for papers 
 

O Centro de Estudos de Direito Penal e Processo Penal Latino-Americano (CEDPAL) da 

Universidade Georg-August-Universität Göttingen, a Associação de Göttingen para o Fomento 

das Ciências Criminais e da Criminologia, assim como a sua aplicação prática e o Núcleo de 

Pesquisas Sistema Criminal e Controle Social (SCCS) do PPGD-UFPR abrem convocatória para 

o envio de papers para o Primeiro Seminário de Estudantes de Pós-Graduação Stricto Sensu - 

CEDPAL-Associação de Göttingen-SCCS, que será realizado, em princípio, em março de 2021, 

no 3º andar do Edifício histórico da UFPR, na praça Santos Andrade, em Curitiba, Paraná, 

Brasil. O evento faz parte das atividades em torno do Seminário Conjunto que tem a temática 

Recepção da dogmática penal alemã no âmbito latino-americano. 

 

Termos da convocatória: 

A chamada é dirigida a estudantes matriculados em um programa de mestrado ou doutorado 

de uma universidade brasileira ou estrangeira. 

 

Os artigos devem se referir a um tópico jurídico-penal relevante. 

 

Cada candidato deve enviar a seguinte documentação: 

- Curriculum Vitae no qual, além das informações relevantes, deve ser indicado o programa 

de pós-graduação stricto sensu em que está inscrito e o professor responsável pela supervisão 

da pesquisa; 

- Proposta de trabalho de pesquisa, que não poderá exceder cinco páginas. A proposta deve 

descrever com precisão o problema específico a ser abordado ou já abordado, a tese principal 

 

 



 

 

do autor e mencionar o status da pesquisa. Trabalhos baseados em teses de doutorado ou 

dissertações de mestrado já entregues ou concluídos não serão aceitos. 

 

Seleção 

O CEDPAL/Associação de Göttingen e o SCCS selecionarão no máximo quatro (4) propostas 

para discussão no seminário. As pessoas selecionadas terão a possibilidade de redigir um 

rascunho em português, que servirá de base para a discussão no seminário. O rascunho do 

trabalho deve ser inédito, não deve exceder quinze (15) páginas, sem considerar uma 

possível bibliografia no final (fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5). O 

rascunho do trabalho deve conter no início um resumo (resumo), onde a tese principal do 

autor deve ser incluída e deve ser entregue o mais tardar nove (9) dias antes da realização 

do seminário. 

 

Os rascunhos selecionados serão enviados pela coordenação a todos os participantes para 

discussão no seminário. 

 

Metodologia da discussão: 

No seminário, o Prof. Ambos, como professor revisor principal e moderador da discussão, 

apresentará suas observações por um espaço de 15 minutos em cada artigo, seguido de uma 

discussão com o autor ou o autor e os outros participantes por no máximo 30 minutos (ou 

seja, 45 minutos no total para cada tópico). O evento contará também com a participação do 

Prof. Paulo César Busato, Gustavo Urquizo e outros participantes do seminário Recepção da 

dogmática penal alemã no âmbito latino-americano. 

 

Prazo inicialmente previsto para inscrição: fevereiro de 2021. 

 

As inscrições devem ser enviadas dentro do prazo mencionado nesta chamada para os e-

mails: pbusato2013@gmail.com com o assunto: "Candidatura ao seminário de estudantes de 

pós-graduação". 

 

As solicitações enviadas após o prazo acima mencionado ou com documentação incompleta 

não serão consideradas. 

Prof. Dr. Paulo César Busato 

Coordenador do Núcleo de pesquisas SCCS-UFPR 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos  

Diretor Geral CEDPAL 

 

 

Contato e coordinação: 

Prof. Dr. Paulo César Busato. 

pbusato2013@gmail.com  
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