
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE 

DIRETORIA DE RESOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS 

  

Edital de Seleção de Trabalhos para a Entremeios – Revista Comemorativa do 

Programa Mediação de Conflitos 

A Diretoria de Resolução Pacífica de Conflitos da Subsecretaria de Políticas de Prevenção Social à 

Criminalidade torna público que realizará a seleção de conteúdo para a edição 2020 da “Entremeios 

– Revista Comemorativa do Programa Mediação de Conflitos” e que, no período de 15 de junho a 

15 de outubro de 2019, estará aberto o processo de inscrição e apresentação de contribuições  que 

ilustrem e possibilitem reflexões acerca da atuação do Programa na prevenção e no enfretamento 

das violências e da letalidade. 

Capítulo I - DO OBJETO 

Art. 1º Constitui objeto deste edital a seleção de trabalhos (artigos, crônicas, fotografias, ilustrações, 

poesias, contos e outras formas de conteúdo) para compor a edição 2020 da “Entremeios – Revista 

Comemorativa do Programa Mediação de Conflitos”, celebrando os 15 anos do Programa Mediação 

de Conflitos – PMC.  

Parágrafo único. A Revista será publicada em formato digital, podendo ser impressa em caso de 

disponibilidade de recursos. 

 

Capítulo II – DOS TRABALHOS 

Art. 2º A produção dos trabalhos deverá ser realizada em diálogo com a Supervisão Metodológica 

do Programa Mediação de Conflitos. 

Art. 3º Poderão ser apresentados trabalhos no formato de texto e de registro fotográfico, conforme 

as definições estabelecidas no ANEXO I que é parte integrante do presente edital. 

Art. 4º - Os trabalhos textuais deverão conter o mínimo de 1 lauda e o máximo de 5 laudas. 

Parágrafo único. Após a aprovação dos trabalhos, poderão ser realizadas pequenas modificações, 

unicamente com o intuito de corrigir falhas gramaticais e/ ou de formatação, que não comprometam 

o conteúdo do texto. 

Art. 5º Os trabalhos deverão abordar o tema: “Atuação do Programa Mediação de Conflitos 

enquanto Política Pública de Segurança que atua a "céu aberto" com o basilar da Mediação 
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Comunitária, para o enfrentamento às violências e redução dos homicídios” e 1 (um) ou mais 

subtemas a seguir: 

I - A mediação comunitária e o acesso a direitos no contexto de Segurança Pública; 

II - A mediação comunitária como instrumento de mobilização e participação social no 

contexto de Segurança Pública; 

III - A mediação comunitária como forma de prevenção e enfrentamento aos fenômenos de 

violência e criminalidade no fomento à prevenção e ao enfrentamento às violências; 

IV - O Programa Mediação de Conflitos e sua relação com o território de intervenção na 

perspectiva de intervenção nos fatores de risco e proteção que incidem nos fenômenos de 

violência e criminalidade; 

V - O Programa Mediação de Conflitos e sua interação com atores estratégicos que 

contribuem na regulação das violências locais; 

VI - Outros subtemas não listados nos incisos I a V, desde que relacionados ao tema definido 

no caput deste artigo. 

Capítulo III - DOS AUTORES 

Art.6º - Poderão submeter trabalhos: 

I - Gestores Sociais, analistas sociais e estagiários do Programa Mediação de Conflitos, e demais 

atores da Política de Prevenção, de forma individual ou coletiva; 

II - Parceiros institucionais e locais, bem como moradores das comunidades, desde que apresentem 

conjuntamente a um dos atores descritos no inciso I deste artigo. 

Parágrafo único. Cada autor poderá submeter até dois trabalhos à avaliação, podendo ser individual 

e/ou coletivo; 

Capítulo IV- CRONOGRAMA  

Art. 7º - O processo de elaboração e de publicação da Revista é composto por quatro etapas:  

I - Produção dos trabalhos em diálogo com a supervisão metodológica – Até 15/10/19; 

II - Escolha das propostas pela Comissão Avaliadora – Entre 16/10/19 a 30/10/19; 

III - Divulgação do Resultado – 31/10/19; 

IV - Publicação online da Revista – janeiro de 2020;  
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Capítulo V - DA INSCRIÇÃO 

Art.8º O período de inscrição e envio dos trabalhos será, impreterivelmente, de 15/06/2019 até às 

18 horas do dia 15/10/2019. 

Art. 9º As inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento de formulário online 

específico, que pode ser acessado em: https://forms.gle/yPhAB3T6DPLme17T9 

Art.10º Os trabalhos deverão ser enviados em dois formatos: Microsoft Word (.doc) e Adobe Reader 

(.PDF), por meio do endereço eletrônico mediacaodeconflitos.sesp@gmail.com . 

§1º - Os trabalhos deverão seguir as seguintes especificações: página formato A4; margens superior 

e esquerda de 3 cm; margens inferior e direita de 2,5 cm; fonte Times New Roman; corpo 12; 

entrelinha 1,5. 

§2º A identificação do(s) autor(es) do trabalho deverá conter todos os dados solicitados na ficha de 

inscrição. 

Capítulo VI - DA AVALIAÇÃO E DO JULGAMENTO  

Art.11. A avaliação e o julgamento dos trabalhos apresentados serão realizados pela Comissão 

Avaliadora composta pelos seguintes membros: 1 representante da diretoria do Programa Mediação 

de Conflitos, 1 representante da SUPEC/SESP, 3 representantes da Comissão Metodológica do 

Programa Mediação de Conflitos (1 Gestor Social, 1 Analista Social e 1 Estagiário), 1 supervisor 

metodológico e 1 profissional externo à política de prevenção atuante no cenário da mediação 

comunitária e/ou da Segurança Pública. 

Art.12. A critério da Comissão Avaliadora, poderão ser contemplados mais de um trabalho de um 

mesmo autor. 

Art.13. A Comissão Avaliadora reserva o direito de negar a publicação de artigo que não apresente 

linguagem adequada aos requisitos previstos no Anexo I. 

Art.14. Serão observados os seguintes critérios para avaliação dos trabalhos: adequação ao tema, 

relevância atual, técnica, originalidade e qualidade. 
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Capítulo VII - DO RESULTADO DA SELEÇÃO E DA PUBLICAÇÃO 

Art.15. O resultado da seleção será publicado e divulgado no dia 31 de outubro de 2019 no site da 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA e comunicado por e-mail 

aos autores dos trabalhos escolhidos. 

Art.16. O lançamento da Revista se dará em evento específico, com data, local e horário a serem 

definidos pela Diretoria de Resolução Pacífica de Conflitos. 

 

Capítulo VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.17. O concurso não prevê a cobrança de taxas de nenhuma espécie. 

Art. 18. Não será devida qualquer remuneração pela publicação dos trabalhos, sendo dos candidatos 

a responsabilidade pelo custeio de eventuais despesas decorrentes da elaboração do conteúdo 

submetido para avaliação. 

Art. 19. A submissão dos trabalhos implica na autorização pelo(s) autor(es) para publicação do 

mesmo na “Entremeios – Revista Comemorativa do Programa Mediação de Conflitos”. 

Art. 20. As dúvidas poderão ser solucionadas pelo telefone do Programa Mediação de Conflitos 

(31) 3915-5424 ou 3915-5423; 

Art.21. A participação neste processo seletivo implica a completa ciência e aceitação tácita dos 

termos e condições estabelecidos neste edital, sobre os quais o candidato não poderá interpor  

recurso ou alegar desconhecimento. 

Art.22. Os autores dos artigos selecionados cedem, desde já, a utilização do trabalho selecionado o 

uso do nome do autor e imagens relativas à produção de divulgação dos mesmos para fins de 

promoção institucional do Programa Mediação de Conflitos. 

Art.23. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria do Programa Mediação de Conflitos. 

Belo Horizonte, 15 de junho de 2019. 

Tatiane de Carvalho Maia 

Diretoria de Resolução Pacífica de Conflitos 

Subsecretaria de Políticas de Prevenção Social à Criminalidade 

Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais 
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ANEXO I – 

1. Serão avaliados pela Comissão Avaliadora os trabalhos enviados que se enquadrem nas seguintes 

categorias: 

1.1 TEXTOS: Produção em formato escrito que, em geral, apresente o pensamento do autor acerca 

de um assunto ou tema específico correlacionado com a temática descrita no art. 3º deste edital, 

ou ainda, que trate de algum aspecto da vida cotidiana que contribua com a reflexão sobre a 

mediação comunitária enquanto prevenção à violência, criminalidade e homicídio. Também 

serão aceitos textos de caráter literário, como crônicas, contos, poesias, entre outros, que 

expressem reflexões a respeito da temática descrita no art. 3º deste edital.  

1.2 REGISTROS FOTOGRÁFICOS: Produção ilustrativa acompanhada de texto, com no 

mínimo 250 e no máximo 400 caracteres, que expresse de forma livre a conexão com o tema 

especificado no art. 3º deste edital. Deverá conter nome do (s) autor (es), autorização de imagem 

caso haja participantes, data, local; 

 

2. Na edição, utilizamos alguns recursos para facilitar a navegação nas paginas da revista. 

Solicitamos a sua colaboração com alguns destes na sua matéria (Vide Revista 2015). Os recursos 

são utilizados para que as pessoas que leem apenas superficialmente saibam algo sobre o texto e 

identifiquem a ideia central, fazendo com que se interessem pela leitura integral. 

Estes são alguns dos recursos utilizados: 

Bigode – um subtítulo forte para seu texto. Pode ser de uma linha e meia até duas linhas.  

Hiperlink – uma palavra ou parte da frase é grifada no texto principal. Puxa-se uma linha até o 

canto da matéria e um texto dá mais informações sobre o que foi grifado.  

Olho – uma parte forte do seu texto para colocarmos no meio da pagina, entre aspas. 

Box – um pequeno texto colocado no canto da matéria, explicando algum outro ponto levantado no 

texto.  

Score – dado numérico relacionado ao tema (quantidade, porcentagem, data). Abaixo  

dele vem a explicação. 

Tabelas – tabelas com informações que ajudam o entendimento do texto. 

Gráficos – gráficos com informações que ajudam o entendimento do texto. 

Assinatura – um pequeno texto, corrido, que fala sobre você. Cerca de duas linhas.  

Atenção: Aconselhamos sempre uma revisão ortográfica detalhada, para que o artigo não seja 

publicado com desvios da norma padrão da Língua Portuguesa. Sugerimos também que não usem 
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citações nem referências bibliográficas. Caso ache realmente interessante ou necessário colocar um 

trecho de outro autor, evite colocar em forma de citação (ex.: (Marshall, 1967)), procure deixar 

escrito no texto que está sendo utilizado um trecho de outro autor indicando a obra de onde foi 

retirado (ex.: Como Marshall Rosenberg disse, em seu livro A linguagem da paz em um mundo de 

conflitos, “...”). 

 


