EDITAL
CONCURSO DE ARTIGOS PROFESSOR FERNANDO SANTANA
VII SEMINÁRIO NACIONAL DO IBADPP

O Departamento de Publicações do Instituto Baiano de Direito Processual Penal torna
público o edital que fixa critérios e regras a serem observadas no CONCURSO DE
ARTIGOS que será realizado como parte da programação do VII Seminário Nacional do
Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que ocorrerá entre os dias 13 e 15 de
setembro de 2018, na cidade de Salvador-BA.
Os textos devem ser enviados para o endereço de e-mail publicacoes@ibadpp.com.br até
17/08/2018, atendendo aos critérios abaixo definidos.
1. DAS INSCRIÇÕES:
I – Para participar do CONCURSO DE ARTIGOS, o candidato deverá estar
necessariamente inscrito no VII Seminário Nacional do Instituto Baiano de Direito
Processual Penal, devendo enviar o texto até às 23:59h (horário de Brasília) do dia 17 de
Agosto de 2018 para o e-mail publicacoes@ibadpp.com.br, cumprindo rigorosamente
todas as normas do presente Edital;
II – Cada candidato poderá, a partir da divulgação pública deste Edital, apresentar um
único trabalho individual, sendo vedada a elaboração de artigos em coautoria. Se o
candidato enviar mais de um artigo, será considerado como participante do concurso
apenas aquele que primeiro tenha sido recebido na caixa de e-mail acima apontada,
sendo descartados os demais;
III – As inscrições para o CONCURSO DE ARTIGOS serão limitadas aos Bacharéis em
Direito e estudantes matriculados a partir do 9º Semestre do Curso de Graduação em
Direito, verificando-se como marco temporal para aferição desse critério a data de
realização do VII Seminário Nacional do IBADPP;
IV – Ao enviar o artigo, o Autor automaticamente concorda em ceder os seus direitos
autorais sobre o mesmo, autorizando sua divulgação e/ou comercialização em qualquer
tipo de mídia dirigida pelo IBADPP ou por qualquer dos seus parceiros;

V – O artigo submetido ao concurso deverá ser inédito para quaisquer meios de
divulgação, inclusive a internet, e vinculado à seguinte temática geral: Direito Processual
Penal e Democracia;
VI – O artigo deverá ser salvo em arquivo “.doc”, formatado com parágrafos justificados,
fonte Times New Roman tamanho 12 e espaçamento entre linhas 1,5, margens 3
(esquerda e superior) e 2 (direito e inferior). O texto deverá conter entre 8 e 10 páginas,
excluídas as referências;
VII – As citações deverão ser feitas no formato Autor-Data (ex.: VIEIRA, 2017, p. 8), no
corpo do texto. As notas de rodapé devem ser exclusivamente explicativas e possuir no
máximo 1500 caracteres cada;
VIII – O artigo deverá estar devidamente identificado, com nome do autor logo abaixo do
título e alinhado à esquerda. Abaixo do nome do autor deverá constar o seu currículo
resumido, com indicação da titulação acadêmica, da Instituição de que faz (fez) parte e da
atividade profissional desenvolvida.
2. DA AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO ORAL DOS ARTIGOS:
I – A relação dos artigos selecionados / classificados para serem apresentados durante o
VII Seminário Nacional do IBADPP será divulgada no dia 14/09/2018, após a realização
da primeira mesa do turno matutino. A apresentação oral dos trabalhos selecionados
ocorrerá no dia 14/09/2018, a partir das 18:00h, no Hotel São Salvador. Cada candidato
terá o tempo máximo de 10 minutos para sua exposição oral perante a banca
examinadora e poderá ser arguido em seguida sobre questões referentes ao trabalho;
II – A Comissão do Concurso avaliará os artigos quanto à pertinência temática, correção
gramatical, coesão e coerência do texto, inovação doutrinária e valor de contribuição
acadêmica;
III – A Comissão do Concurso, responsável pela avaliação e seleção dos artigos para
apresentação oral, constituída por profissionais da área com notório saber jurídico, será
composta pelos seguintes membros:
- Profª. Msc. Thaize de Carvalho Correia (Presidenta da Comissão) – Possui
graduação em DIREITO pela Universidade Católica do Salvador (2007) e mestrado em
Direito pela Universidade Federal da Bahia (2012). Atualmente é doutoranda pela
Universidade Federal da Bahia, professora de Direito Processual Penal da Universidade
Católica do Salvador, da Universidade do Estado da Bahia e da Universidade Federal da
Bahia. É, também, Advogada Criminal. Tem experiência na área de Direito, com ênfase
em Direito Público.
- Profª. Dr.ª Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro – Pós doutora em Relações
Internacionais pela Universidade de Barcelona-ES (2016). Doutora em Direito Público
pela Universidade Federal da Bahia, linha de pesquisa "Direito Penal e Constituição"
(2015). Mestra em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, linha de Pesquisa

"Direito Penal Garantidor" (2009). Possui graduação em Direito pela Universidade Federal
da Bahia (2007). Membro do corpo permanente do Mestrado em Direito da UCSAL
(2017). Professora da Pós-graduação em Direito Médico e Ciências Criminais da UCSAL.
Professora da Pós-graduação em Direito Público da Faculdade Baiana de Direito.
Professora do curso de Especialização Lato Sensu em Dependência Química na
Perspectiva Humanista promovido pelo Instituto de Gestalt-Terapia da Bahia com
chancela da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Professora na graduação da
UFBA, UCSAL e da Faculdade Social da Bahia. Advogada-sócia do Escritório Thomas
Bacellar Advogados Associados. Membro fundador do Instituto Compliance Bahia
(ICBAHIA). Membro do Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP). Atua na
área do Direito Penal, Processual Penal, Direito Penal Internacional, com ênfase nos
crimes contra a ordem econômica e tributária e crimes transnacionais;
- Prof. Msc. Vinícius de Souza Assumpção - Possui Graduação em Direito pela
Universidade Federal da Bahia (2010), Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do Estado
pela Jus Podivm e Mestrado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (2015).
Atualmente é Professor na Faculdade Ruy Barbosa/Devry de Direito Penal, Processo
Penal e Legislação Penal Extravagante. Professor Convidado de Direito Penal da PósGraduação em Direito do Estado da Faculdade Baiana de Direito; Professor de Direito
Processual Penal da Pós-Graduação da Escola de Magistrados da Bahia; Professor
Convidado da Pós-Graduação em Ciências Criminais da Faculdade FIB / Estácio e
Membro Diretor do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Tem experiência na área
de Direito, com ênfase em Ciências Criminais, atuando principalmente nos seguintes
temas: Direito Penal e o Processo Penal como precursores dos Direitos Humanos, e
Criminologia Crítica, Questões Raciais e Direitos Humanos. É Advogado Especializado
em Direito Penal Empresarial.
- Prof. Msc. Luiz Gabriel Batista Neves - Advogado Criminalista. Doutorando em Direito
Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Direito Público pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Especialista em Ciências Criminais pelo
Juspodivm. Professor da Universidade Jorge Amado (UNIJORGE). Professor Convidado
da Pós-graduação em Ciências Criminais e em Direito Municipal da Universidade Católica
do Salvador (UCSAL). Professor Convidado da Pós-graduação em Ciências Criminais do
Centro de Estudos José Aras (CEJAS). Vice-Presidente da Escola Superior de Advocacia
Orlando Gomes da Ordem dos Advogados do Brasil (ESA da OAB-BA). Diretor Executivo
do Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP).
3. DA CLASSIFICAÇÃO E DA PREMIAÇÃO:
I – A ordem de classificação dos artigos selecionados será definida após apresentação
oral dos trabalhos selecionados perante banca examinadora formada durante o evento e
com a participação de convidados especiais definidos pela Diretoria do IBADPP;

II – O primeiro colocado terá direito a uma bolsa integral na Pós-Graduação em Ciências
Criminais da Universidade Católica do Salvador (UCSal), receberá certificado de vencedor
do Concurso de Artigos Prof. Fernando Santana e ganhará livros jurídicos que
eventualmente venham a ser doados pelos autores e editoras que participem do
Seminário;
III – O segundo colocado terá desconto de 30% (trinta por cento) na Pós-Graduação em
Ciências Criminais da Universidade Católica do Salvador (UCSal), receberá certificado de
segundo colocado no Concurso de Artigos Prof. Fernando Santana e ganhará livros
jurídicos que eventualmente venham a ser doados pelos autores e editoras que
participem do Seminário;
IV - O terceiro colocado terá desconto de 15% (quinze por cento) na Pós-Graduação em
Ciências Criminais da Universidade Católica do Salvador (UCSal), receberá certificado de
terceiro colocado no Concurso de Artigos Prof. Fernando Santana e ganhará livros
jurídicos que eventualmente venham a ser doados pelos autores e editoras que
participem do Seminário.
4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
I – O resultado com os artigos selecionados pela Comissão do Concurso para exposição
oral será divulgado oralmente no dia 14/09/2018, após o encerramento da primeira mesa
do turno matutino;
II – O resultado final com a respectiva classificação dos artigos vencedores, promovido
pela banca examinadora, após a exposição oral, será divulgado até o dia 28/09/2018 no
site do Instituto Baiano de Direito Processual Penal (www.ibadpp.com.br).
5. DISPOSIÇÕES FINAIS:
I – Qualquer alteração realizada neste Edital será devidamente informada por meio de
aditivo publicado no site do IBADPP (www.ibadpp.com.br);
II – Eventuais questões não previstas neste Edital serão solucionadas pela Comissão do
Concurso e quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários deverão ser
solicitados ao IBADPP através do e-mail contato@ibadpp.com.br.
Salvador, 29 de Maio de 2018.

Thaize de Carvalho Correia
Presidenta da Comissão

