
 
 

Através deste escrito convidamos a todxs para participar do Congresso Internacional Punição e Controle 

Social – II Seminário Internacional de Execução Penal, que ocorrerá nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2016 na 

cidade de Pelotas/RS, Brasil. O Congresso Internacional Punição e Controle Social será realizado na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas e conta com a organização, colaboração e apoio dos 

seguintes grupos acadêmicos e instituições: LIBERTAS – Programa de Enfrentamento da Vulnerabilidade em 

Ambientes Prisionais, Universidade Federal de Pelotas, Brasil; GEPUCS – Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Punição e Controle Social, Universidade Federal de Pelotas, Brasil; GITEP – Grupo Interdisciplinar de 

Trabalho e Estudos Criminais-Penitenciários, Universidade Católica de Pelotas, Brasil; GPESC – Grupo de 

Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, Brasil; Faculdade de Direito, Universidade Federal de Pelotas, Brasil; 

Universidade Católica de Pelotas, Brasil; Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

Em 2015, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, o LIBERTAS, o GEPUCS e o GITEP 

organizaram o Seminário Internacional de Execução Penal, o qual estava voltado à apresentação de palestras, 

painéis e grupos de trabalho, com o intuito de aprimorar a percepção crítica das ciências criminais no âmbito do 

sistema prisional e das instituições estatais de sequestro. A atividade visou proporcionar um maior debate 

acadêmico sobre o sistema penal, notadamente em torno da questão penitenciária e execução da pena no Brasil 

e em outros países da América do Sul.  

 

No mesmo ano de 2015, como produto dos intercâmbios acadêmico-institucionais realizados durante o III 

Congreso de Derecho de Ejecución Penal, na Universidad de Buenos Aires, Argentina, o Seminário 

Internacional de Execução Penal, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, Brasil, e o 9º 

Encontro Transdisciplinar de Ciências Penitenciárias, na Universidade Católica de Pelotas, foi inaugurada a 

Red Cono Sur de Investigación en Cuestión Penitenciaria – RCSICP, a qual se constitui através da integração 

de grupos acadêmicos de entidades de ensino superior de distintos países da América do Sul, por intermédio de 

seus pesquisadores e profissionais, organizados para desenvolver conjuntamente ações científico-acadêmicas e 

de extensão que possam contribuir significativamente para o avanço e difusão do conhecimento nas áreas da 

execução penal e da questão penitenciária. 

 

Diante da abertura do diálogo com pesquisadores e grupos acadêmicos de diversos países da América Latina, 

percebemos a necessidade de promover um ambiente de debate e permuta científico-acadêmica permeado por 

perspectivas críticas em torno de eixos estruturados a partir da interseção entre punição e controle social: (1) 

Punição e controle social: direito penal, processual penal, execução penal e política criminal; (2) Controle 

social: instituições, práticas, atores, tendências e persistências; (3) Delito, castigo e controle social: abordagens 

históricas; (4) Questão penitenciária: instituições, práticas, políticas e grupos encarcerados. 

 

É com este espírito que resolvemos apresentar esta convocatória para além das muralhas nacionais, e promover 

o II Seminário Internacional de Execução Penal, agora, anexado ao Congresso Internacional Punição e 

Controle Social. Portanto, convidamos todas as pessoas interessadas em participar com propostas de trabalhos: 

projetos, atividades, pesquisas, relatos e reflexões de experiências.  

 

As propostas de trabalhos podem ser enviadas em português, espanhol ou inglês, e deverão se referir aos eixos 

temáticos do Congresso Internacional Punição e Controle Social e ter uma extensão máxima de uma página 

(formato word ou compatível), contendo: eixo temático, título, resumo e dados acadêmicos do autor ou dos 



autores (grau acadêmico, instituição e e-mail). A data limite para envio das propostas é 02 de maio de 2016. O 

resultado será divulgado até o dia 10 de maio de 2016. Os trabalhos apresentados serão publicados nos Anais 

do Congresso. Inscrições e submissões deverão ser realizadas através de formulário disponível neste site: 

wp.ufpel.edu.br/libertas. Informações sobre palestrantes, investimento e auxílio com hospedagem e 

alimentação podem ser obtidas no mesmo site. Para consultas gerais e contato dirigir-se exclusivamente ao e-

mail: punicaoecontrolesocial@gmail.com.  
 

Pelotas/RS, Brasil, 12 de fevereiro de 2016. 

 

Saudações cordiais da Comissão Organizadora 
Congresso Internacional Punição e Controle Social 
II Seminário Internacional de Execução Penal 
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