APRESENTAÇÃO
Fundado em 1992, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, contribui para o
desenvolvimento e a disseminação das ciências criminais por todo o país.
Reconhecido nacional e internacionalmente por sua atuação na área de produção científica, o
IBCCRIM é fonte indispensável para profissionais, pesquisadores, estudantes e jornalistas que
trabalham e acompanham o sistema de justiça criminal.
Promovemos diálogos entre academia, poder público e sociedade civil. O objetivo é construir e a
monitorar políticas públicas e iniciativas comprometidas com a defesa das garantias
fundamentais.
É um compromisso do IBCCRIM trabalhar pela consolidação de um sistema de justiça
democrático e pelo enfrentamento à violência contra populações vulneráveis.
Somos mais de 4 mil associados e associadas em todos os estados do país.

CONHEÇA O IBCCRIM E SAIBA COMO FAZER PARTE DO INSTITUTO.

O que Fazemos

CURSOS E EVENTOS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS CRIMINAIS
Realizado desde 1994, é o maior evento da área na América Latina.
Mais de 900 participantes, entre operadores do direito e membros do sistema de justiça criminal,
além de pesquisadores e estudantes universitários.
Quatro dias de evento com palestras painéis interdisciplinares em matéria criminal, sempre com
renomados nomes nacionais e internacionais.
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JUÍZES, PROMOTORES DE JUSTIÇA
E SERVIDORES PÚBLICOS

O que Fazemos

CURSOS E EVENTOS

LABORATÓRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Voltado para estudantes de graduação em Direito ou Ciências Humanas, o curso é gratuito e tem
duração de um ano.
Análise crítica das ciências criminais a partir da perspectiva de diversos campos do
conhecimento.
Realizados em várias cidades do Brasil e organizados pelas Coordenações Estaduais do IBCCRIM
no país.
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ENTRE 2017 E 2018, MAIS DE 1.450
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO
PARTICIPARAM DO LABORATÓRIO

2018

O que Fazemos

CURSOS E EVENTOS
GRUPOS DE ESTUDOS AVANÇADOS:

Encontros mensais gratuitos e exclusivos para associados do IBCCRIM.
Destinados a pessoas já graduadas e interessadas em aprofundar seus conhecimentos sobre
criminologia, política criminal e direito penal.
Realizados em várias cidades do Brasil e organizados pelas Coordenações Estaduais do
IBCCRIM no país.

O que Fazemos

CURSOS E EVENTOS
MESAS DE ESTUDOS E DEBATES

Atividades 100% gratuitas, com transmissão ao vivo, sobre temas relevantes e atuais para a
política criminal.

O que Fazemos

CURSOS E EVENTOS

CURSOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA DURAÇÃO
Cursos temáticos promovidos pelo IBCCRIM, com modalidades presencial e à distância.

2017

+DE 700 ALUNOS ENTRE 2017 E 2018

2018

O que Fazemos

CURSOS E EVENTOS
CURSOS INTERNACIONAIS

Parceria de mais de 15 anos com a Universidade de Coimbra, com a realização de dois cursos
anuais ministrados por docentes brasileiros e portugueses.
Com aulas presenciais e à distância, os cursos têm certificação homologada pela universidade
portuguesa e reconhecida como pós-graduação no território europeu.
Atualmente são ofertados cursos sobre Direitos Fundamentais, Compliance, Processo Penal e
Direito Penal Econômico.

O que Fazemos

CURSOS E EVENTOS
NÚCLEO DE PESQUISAS

Produção de estudos empíricos e acompanhamento de projetos de entidades públicas e
privadas sobre segurança pública, administração da justiça criminal e direitos humanos.

O que Fazemos

CURSOS E EVENTOS

CONGRESSO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS CRIMINAIS (CPCRIM)
Reúne pesquisadores no Seminário Internacional e fomenta a troca de produções acadêmicas de
diferentes partes do país.
Estudantes de mestrado, doutorado e docentes reúnem-se para apresentar trabalhos inéditos,
previamente selecionados, em Grupos de Trabalho com intensos debates.

Mais de 150
trabalhos
apresentados e
publicados nos
Anais do CPCRIM

O que Fazemos

BIBLIOTECA:

O MAIOR ACERVO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS DA AMÉRICA LATINA
Mais de 77 mil itens cadastrados no acervo, com consulta e acesso digitais.
Vasta bibliografia, composta por documentos doutrinários de direito penal e processual penal,
política criminal, criminologia, sociologia criminal e direitos humanos.
Midiateca com a íntegra de cursos e eventos realizados ou apoiados pelo IBCCRIM.
Ampla assistência a pesquisadores das diversas áreas das Ciências Humanas, além de estudantes
e jornalistas.

BIBLIOTECA CONVIDA
Debates sobre livros recém-lançados
com autores de obras relevantes para
as ciências criminais.

O que Fazemos

PUBLICAÇÕES
BOLETIM IBCCRIM

BOLETIM
Composto por artigos científicos, enviados por qualquer pessoa interessada, e de um ementário
de jurisprudência dos principais tribunais do país.
Distribuído mensalmente a todas as associadas e associados e também bibliotecas de
Faculdades e instituições que trabalham com o tema das Ciências Criminais.
IBCCRIM – Coimbra

INTERNACIONAL
PENAL
3 DECURSOPROCESSO
O

AULAS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA
PERÍODO DAS AULAS
de 4 de setembro
a 29 de novembro

LOCAL
Auditório do IASP: Av. Paulista, 1294 - São Paulo (SP)
Ou pela internet (Modalidade à distância)

INSCRIÇÕES EM: www.ibccrim.org.br/processopenal2019

FIQUE DE OLHO
INSCRIÇÕES EM: www.ibccrim.org.br

Curso Prático de

COMPLIANCE
DATA:

10 a 26 de setembro,
às terças e quintas

HORÁRIO:

19h às
22h

LOCAL:

Aulas presenciais
e à distância

Auditório do IBCCRIM
Rua Onze de Agosto, 52
2° andar – São Paulo (SP)

A 4ª capa do Boletim é
também um espaço importante
para a divulgação de cursos e
iniciativas do IBCCRIM

O que Fazemos

PUBLICAÇÕES

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS (RBCCRIM)
Única publicação da área de Ciências Criminais do Brasil com conceito CAPES/Qualis A1.
Traz pareceres e estudos sobre a dogmática jurídica e um repositório de jurisprudência de
tribunais nacionais e internacionais.

O que Fazemos

PUBLICAÇÕES
REVISTA LIBERDADES

Digital, aberta, gratuita e transversal: fomenta o campo das Ciências Criminais a partir
da perspectiva de outras áreas e saberes.

O que Fazemos

PUBLICAÇÕES
MONOGRAFIAS

Publicação de pesquisas e trabalhos acadêmicos selecionados por chamada temática e pelo
Concurso de Monografias anual.
Análises de diferentes áreas das Ciências Criminais, sempre com enfoque interdisciplinar.
Distribuídas gratuitamente às associadas e aos associados do Instituto, com acesso também
digital.

O que Fazemos

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO E ATUAÇÃO EM
TRIBUNAIS SUPERIORES
Elaboração de sugestões para projetos legislativos em tramitação no Congresso
Nacional e em Assembleias Legislativas.
Acompanhamento de projetos de lei e participação em audiências públicas.
Manifestação em processos judiciais de grande repercussão e acompanhamento
de discussões sociais importantes, que resultam na formulação de políticas públicas
nas áreas de direitos humanos, segurança pública e política criminal.

O que Fazemos

CONTEÚDO AUDIOVISUAL
PODCAST VIRE A CHAVE

Podcast Vire a Chave:
Debates sobre temas atuais das ciências criminais analisados por diferentes perspectivas.
Reúne especialistas do campo jurídico, pesquisadores de outras áreas, além de ativistas e
artistas.
Gravado em São Paulo e com possibilidade de participação à distância
Quinzenal e disponível no Spotify e Soundcloud.

O que Fazemos

CONTEÚDO AUDIOVISUAL
TV IBCCRIM

O IBCCRIM também produz entrevistas e registra todos os eventos e cursos
realizados pelo Instituto, material que depois é disponibilizado para
associados e associadas.

O que Fazemos

CONVÊNIOS E PARCERIAS
Fomento a parcerias com atores sociais, como instituições e movimentos sociais,
para que consigam incidir, juntos, na área de Ciências Criminais.
Modalidades disponíveis:

Convênio associativo

Convênio científico

Convênio entre
bibiliotecas

Convênio para
divulgação

IBCCRIM EM NÚMEROS
43.073

25.122

15.138

seguidores no
Facebook

seguidores no
Instagram

seguidores no
Twitter

2,7 milhões
de acessos ao site entre 2017 e 2018

1.520
seguidores no
Linkedin

Newsletter mensal com mais de

18 mil assinantes

Seja associada ou associado do
IBCCRIM e tenha acesso aos
benefícios e descontos nas diversas
atividades do Instituto. Contribua para
a incidência política na esfera dos
direitos humanos e da justiça criminal!

Se você é da iniciativa privada ou
deseja ser parceiro do IBCCRIM,
conheça o Instituto e as possibilidades
de parceria. Contamos com diversas
ações e eventos que podem
potencializar a sua marca.

Conheça o nosso calendário de cursos
e atividades e faça a formação do
IBCCRIM. Temos cursos nas áreas de
Direito Penal Econômico,
Criminologia, Processo e Direito Penal,
Aspectos Práticos do Tribunal do Júri,
Compliance e muito mais.

