PUBLICAÇÃO CONJUNTA DA UTSC: “A segurança
como uma construção coletiva”.
CONVOCAÇÃO DE ARTIGOS
O Governo de Pergamino, na qualidade de coordenador da Unidade Temática
de Segurança Cidadã, informa que desde o dia 30 de julho a 15 de setembro
de 2012 receberá artigos para incorporar à primeira edição da publicação
conjunta denominada “A segurança como uma construção coletiva”.
A revista, cuja publicação será digital, será lançada na Cúpula de
Mercocidades que será realizada na cidade de Quilmes (Argentina). Assim
mesmo, será difundida por meio de ferramentas virtuais, e incorporada para
sua
consulta
permanente
no
site
Web
da
UTSC:
www.seguridadciudadana.mercociudades.org.
Além dos artigos recepcionados e selecionados para sua publicação, que não
superarão a dez, a revista contará com as colaborações da coordenação e
subcoordenação da UTSC, assim como da Secretaria Executiva da Rede.
REQUISITOS
Dos candidatos:
- Poderão enviar artigos os representantes das cidades membro da Rede de
Mercocidades, que nos últimos dois anos tenham participado nas atividades da
UTSC;
- Cada cidade poderá enviar um único artigo.
Do conteúdo:
- Os artigos deverão destacar alguma das políticas públicas locais em matéria
de segurança cidadã, refletindo em torno a ela e incorporando a ingerência da
dimensão regional;
- Na seleção se priorizarão aqueles artigos que destaquem experiências
vinculadas com algum dos eixos temáticos priorizados no plano de trabalho
anual: violência familiar, maltrato infantil, reinserção de menores e formação
em segurança cidadã.
- Os mesmos deverão ser enviados a um dos seguintes e-mails:
dircoopint@pergamino.gob.ar
ou
seguridadciudadana@pergamino.gob.ar
Da seleção:
As propostas recebidas serão avaliadas pela coordenação da UTSC, em
colaboração com a atual Secretaria Executiva e o resto das cidades
subcoordenadoras do grupo de trabalho.

O resultado da seleção será anunciado no dia 28 de setembro.
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS
- Os artigos devem ser enviados por e-mail, acompanhados de um breve
resumo que não ultrapasse aos 1000 caracteres (com espaços). Além disso,
deverão se indicar as palavras chaves e informação do/os autor/es (nome,
sobrenome, governo que representa e cargo atual de quem o escreva. Detalhar
no caso de que seu governo participe de alguma instância da Rede, como
coordenador ou subcoordenadores de alguma instância temática, ou integre o
Conselho ou Comissão Diretiva).
- Os artigos terão uma extensão mínima de duas páginas e máxima de quatro.
- Deverão se enviar em formato Word, letra Times New Roman tamanho 12,
com espaço entrelinhas simples.
- Poderão ser acompanhados de fotografias de 300 dpi, em formato jpg.,
colorida ou monocromática.
- Não serão considerados os artigos que se recepcionem fora do prazo
estipulado, sem exceção alguma.
- Os artigos poderão ser enviados em espanhol ou português.
DATAS DESTACADAS:
- julho de 2012: difusão e publicação da convocação
- de 30 de julho a 15 de setembro: recepção de artigos
- 28 de setembro: anúncio dos artigos selecionados
- novembro de 2012: publicação e difusão do documento terminado na Cúpula
de Quilmes, e página Web da UTSC.

