
EDITAL - REVISTA SEGURANÇA PÚBLICA E CIÊNCIA (RSPC) 

 

A Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do 
Paraná (ASSOFEPAR), pelo presente Edital, convida os Pesquisadores de diversas 
áreas do conhecimento, que estudam os fenômenos relacionados à segurança pública 
e defesa social, para que encaminhem Artigos Científicos, individuais ou em coautoria, 
para a publicação do Primeiro Número da Revista Segurança Pública e Ciência 
(RSPC). 

A RSPC é uma publicação científica on-line, como iniciativa da Associação dos 
Oficiais da Polícia Militar do Paraná (ASSOFEPAR) e tem a finalidade de incentivar a 
publicação de Artigos Científicos originais e de revisão (ABNT NBR 6022/2003), com 
elevado rigor científico. 

A seleção dos Artigos Científicos ficará a cargo do Comitê Editorial formada por 
Oficiais da Polícia Militar do Paraná e demais Pesquisadores renomados, de diversas 
áreas do conhecimento, todos com vasta experiência acadêmica. 

Após a submissão, o Artigo Científico passará pela apreciação do Comitê 
Editorial, o qual realizará a avaliação prévia referente a normatização (ABNT e demais 
diretrizes), a adequação ao escopo do periódico e a política de plágio. Serão 
selecionados pelo Comitê Científico, até 15 (quinze) Artigos Científicos, para a 
publicação na RSPC. Salienta-se que o envio do Artigo Científico não assegura sua 
publicação. 

Os textos devem seguir rigorosamente as Normas Editoriais, disponível nos 
seguintes endereços: https://www.assofepar.org.br/revista-seguranca-publica/ ou 
https://www.assofepar.org.br. 

Importante ressaltar que os trabalhos devem ser submetidos, por ao menos, um/a 
pesquisador/a com a titulação mínima de Especialista (Pós-Graduação lato sensu).  

O Pesquisador poderá enviar o seu Artigo Científico para publicação em uma 
das duas seções: 

1. Núcleo Temático: consiste no conjunto de artigos científicos 
desenvolvidos em torno de um tema semestral. O Tema escolhido para 
esta 1ª Edição da RSPC será: “DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
PARA AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 
SOCIAL”; 

2. Temas e Tendências: composto por artigos científicos que tratam de 
assuntos diversos e agrupados em áreas de conhecimento de maneira 
multidisciplinar. 

Obs.: Os Artigos Científicos, nas Seções “Núcleo Temático” e “Temas e 
Tendências”, seguirão a mesma estrutura prevista nas Normas 
Editoriais da RSPC.  

Os prazos referentes à seleção dos Artigos Científicos para a RSPC são os 
seguem: 

 

Seq. Etapa Prazo 

01 Envio dos Artigos Científicos à RSPC De 10 dez. 20 a 31 mar. 21 

02 Análise pelo Comitê Editorial da RSPC 1º abr. 21 a 30 abr. 21 

03 Publicação dos Artigos da RSPC 15 maio 21 

 

Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato via o e-
mail: contato@assofepar.org.br ou telefone: (41) 3095-0088. 
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