
 
 

 

Edital III - Chamada de Artigos Dossiês - 2022 

 

 

Dossiê “Criminologia Cultural” – RBCCRIM nº (193)  

 

 

Com o objetivo de adequar-se às melhores práticas de periódicos 

internacionais e incentivar a democratização do conhecimento 

aplicado aos artigos direcionados à Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, periódico científico QUALIS A1, a Equipe Editorial da 

RBCCRIM torna público que receberá, no período determinado 

abaixo, artigos científicos a serem publicados no volume 193, sobre 

o tema: “Criminologia Cultural” 

 

 

Editores(as)-Associados(as): 

Prof. Dr. Salah H. Khaled Jr. 

(Universidade Federal do Rio Grande – FURG) 

Endereço para acessar este cv: http://lattes.cnpq.br/6155872393221444 

 

Prof. Dr. José Antônio Gerzson Linck 

(Universidade La Salle – UNILASALLE) 

Endereço para acessar este cv: http://lattes.cnpq.br/6669388540100428 

 

Prof. Dra. Michelle Brown 

(Universidade do Tennessee, EUA) 

Ementa: Subculturas, resistência e reação social; Fenomenologia da violência, 

primeiro plano do crime e ação-limítrofe; Pânico moral, criminalização da cultura 

e movimentos sociais;  Meios de comunicação e representação da criminalidade; 

Crime, modernidade tardia e capitalismo global; Criminologia Cultural, guerra e 

terrorismo; Crime, cultura de consumo e comodificação da transgressão; 

Criminologia Cultural e estudos urbanos; Metodologias da Criminologia Cultural; 

Criminologia Cultural e estudos étnico-raciais;  Criminologia Cultural e 

feminismos; Criminologia cultural, teorias queer e estudos de gênero; 



 
Criminologia Cultural e Criminologia Verde; Intersecções entre a Criminologia 

Cultural e a justiça social; Criminologia Cultural e Política Criminal; Inserção da 

Criminologia Cultural no campo teórico criminológico; Estudos psicanalíticos, 

violência urbana e psicologia social; Criminologia Cultural, transdisciplinaridade 

e arte; Criminologia Cultural e interdisciplinaridade. 

• Prazo limite para submissão de artigos: 01 de abril de 2022 

Normas: 

 

Os artigos deverão ser cadastrados e enviados pelo site do IBCCRIM 

(https://www.ibccrim.org.br/publicacoes/pagina/7) contendo folha de rosto com 

informação sobre o Dossiê ao qual é submetido.  

 

Os textos devem respeitar todas as regras determinadas na Política Editorial da 

RBCCRIM (https://www.ibccrim.org.br/publicacoes/pagina/7), sob pena de ser rejeitado 

preliminarmente. A avaliação será feita por meio do sistema de controle duplo-cego por 

pares, de acordo com as diretrizes da Qualis/CAPES. 

 

A equipe editorial da RBCCRIM poderá encaminhar artigos submetidos à chamada geral 

de fluxo contínuo, que abordem temática relacionada a algum dos dossiês, para a sua 

avaliação conjunta; os textos já aprovados e em fila para publicação que tratem do tema 

de algum dos dossiês poderão ser nele publicados. 

 

https://www.ibccrim.org.br/publicacoes/pagina/7
https://www.ibccrim.org.br/publicacoes/pagina/7

