Comunicado: Boletim Especial sobre o Pacote Anticrime

Caros(as) autores(as),

Tendo em vista o grande sucesso da chamada de artigos para o Boletim Especial sobre o
Pacote Anticrime, tornou-se possível reunir a incrível quantidade de 120 trabalhos
recebidos – dotados, em sua maioria, de excelente qualidade –, fato inédito na história
deste periódico. Todavia, cumpre à coordenação do Boletim do IBCCRIM comunicar
que, infelizmente, devido ao grande volume de trabalhos, não foi possível concluir a
cuidadosa avaliação de todos, o que se dá em razão da disparidade existente entre a
quantidade de artigos recebidos e a limitação numérica de avaliadores.

O Núcleo de Publicações do IBCCRIM depende do trabalho voluntário da prestimosa
comunidade acadêmica que compõe o corpo de pareceristas de cada periódico que, a
despeito da diligente colaboração oferecida, não foi suficiente para finalizar a avaliação
de todos os artigos submetidos à apreciação.

Contudo, a coordenação do Boletim deliberou pelo desdobramento da edição Especial
em dois números, correspondentes aos meses de abril/2019 (nº 317) e maio/2019 (nº
318), já fechados e em produção. A saber, tais volumes especiais serão compostos tão
somente pelos artigos já recebidos dentro do prazo estabelecido em edital, de modo que
aqueles escolhidos para sua composição atentarão aos critérios de exogenia, titulação,
ordem de submissão e aprovação, bem como ao limite de caracteres imposto pelas
normas de publicação do Boletim (https://bit.ly/2Txu5Yl).

Neste sentido, os demais artigos serão mantidos em avaliação e, em caso de aprovação,
serão publicados em números próximos do Boletim, tendo em vista o fluxo contínuo das
atividades, se os autores assim o desejarem. Inclusive, aos autores/as que ainda não
receberam comunicação formal via e-mail acerca da aprovação ou não de seus trabalhos
para publicação, informamos que ainda neste mês serão informados sobre a situação dos
artigos.

Por fim, vale ressaltar que, diante da prorrogação do prazo para os debates envolvendo o
referido projeto, não haverá risco de perda de atualidade de nenhum dos artigos
submetidos.

Desde já agradecemos pela compreensão.

Atenciosamente,
Coordenação do Boletim.

