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CHAMADA DE RESUMOS EXPANDIDOS E ARTIGOS CIENTÍFICOS 
PARA O II SEMINÁRIO POLÍTICA PÚBLICAS E CIDADANIA:  

A TRANSPARÊNCIA NO ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO 

 

APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

Pretende-se, sob a coordenação do grupo de pesquisa “Políticas Públicas como 
efetivação da cidadania”, a discussão sobre as políticas públicas para incremento da 
transparência como instrumento de efetivação da cidadania. 

O evento compreende o II Seminário de Políticas Públicas e Cidadania, dando 
continuidade ao primeiro simpósio, ocorrido em outubro de 2016: “Políticas Públicas 
e Cidadania: Olhares sobre o Desenvolvimento, Transparência e Solidariedade”. Na 
oportunidade, abre à participação de graduandos, graduados e pós-graduandos stricto 

e lato sensu em Direito, a presente chamada de Resumos Expandidos e posterior 
submissão de artigos científicos, com fins de garantir a isonomia de acesso e 
imparcialidade no julgamento dos trabalhos. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

1.1. Serão aceitas as submissões de resumos expandidos afinados à temática 
desenvolvida no II Seminário Políticas Públicas e Cidadania: A TRANSPARÊNCIA 
NO ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO, a ser realizado no dia 06 
de junho de 2019, no campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

1.2. A inscrição do trabalho corresponde à automática e simultânea autorização dos 
autores ao grupo de pesquisa “Políticas Públicas como efetivação da cidadania”, 
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vinculado à Universidade Presbiteriana Mackenzie para utilizar, publicar e divulgar 
a obra de sua autoria.  

1.3. É autorizada a inscrição de no máximo um trabalho por autor. 

1.4. O grupo de pesquisa “Políticas Públicas como efetivação da cidadania” não 
patrocinará qualquer despesa do autor, empresa ou entidade, seja qual for sua 
natureza.  

1.5. Os autores dos resumos expandidos aprovados poderão desenvolver, a partir doa 
trabalhos apresentados, artigo científico com vistas à publicação no Open Journal da 
Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

1.6. Os artigos completos comporão os anais do evento, que serão disponibilizados 
pela organização, o qual permite sua reprodução, desde que citada a fonte. Os anais 
conterão os artigos, decorrentes dos resumos expandidos, que tenham sido enviados 
dentro do prazo e aprovados de acordo com as normas divulgadas neste edital e 
mediante apresentações no Congresso.  

1.7. É permitida a submissão em coautoria (máximo dupla) e a apresentação de 
trabalhos pode ser feita por qualquer um dos autores.  

 

2. INSCRIÇÃO  

 

2.1. A inscrição de trabalhos será feita mediante o envio do material ao e-mail do 
evento, até às 23h59min do dia 24 de maio de 2019. E-mail para envio: 
ppcidadania@gmail.com, com o título “Submissão ao II Seminário Políticas 
Públicas e Cidadania”. 

2.2. O envio do arquivo do trabalho deverá ser feito unicamente pelo e-mail do 
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evento.  

2.3. Os trabalhos devem ser encaminhados, em formato “word”, em duas versões: 
uma com folha de rosto onde constem autoria, formação acadêmica, vinculação 
institucional, qualificação profissional e e-mail de contato do autor e outra com a 
exclusão dos dados de identificação. 

2.4 Os trabalhos devem ter no máximo 2 autores que devem ser graduandos, 
graduados, pesquisadores ou professores, pós-graduandos stricto sensu e lato sensu 
em Direito, em cursos de instituições reconhecidas ou válidas pelo Ministério da 
Educação.  

2.5 Cada autor pode submeter apenas um trabalho e somente o expositor receberá o 
certificado de apresentação. Em caso de submissão de mais de um trabalho, apenas 
será considerado o primeiro. 

2.6. Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de resumo expandido escrito de 
acordo com as seguintes regras: título (com no máximo 20 palavras), 
desenvolvimento do resumo expandido (com no mínimo 3 e no máximo 5 páginas) 
constando problema, hipótese, marco teórico, metodologia, conclusão ou resultados 
esperados e referências e palavras-chaves (até 5 itens); fonte Times New Roman, 
corpo, tamanho 12, com alinhamento justificado, sem separação de sílabas ou linhas 
entre parágrafos, mas com entrelinhas com espaçamento 1,5; com margem superior 
e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm; as referências devem obedecer às 
regras da ABNT (NBR 10520/2002 e 6023/2002); as citações devem ser apenas 
indiretas e o sistema de chamada das referências por autor-data (NBR 10520/2002);   

2.7. Não serão admitidas inclusões e/ou exclusões de autores, assim como alterações 
no título do trabalho após a realização da inscrição.  

3. Os trabalhos serão avaliados pelos coordenadores do evento ou por comissão 
científica designada pela Comissão Organizadora, que atribuirá nota a partir dos 
seguintes critérios:  
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3.1. Adequação formal às regras de acordo ortográfico da língua 
portuguesa e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT);  

3.2. Delimitação correta do problema, da hipótese;  

3.3. Organização e estrutura do trabalho com desenvolvimento lógico, 
coerente e claro na exposição do tema;  

3.4. Profundidade da pesquisa na análise teórica;  

3.5. Criatividade ou inovação na abordagem do tema ou na propositura de 
soluções. 

4. Os trabalhos serão desclassificados se não estiverem de acordo com os critérios 
deste edital, em especial, quando:  

4.1. Não forem encaminhados no prazo através do endereço eletrônico 
fornecido;  

4.2. Tiverem qualquer forma de identificação de autoria em uma das 
versões do trabalho, nos termos do item 2.3 deste edital;  

4.3. Apresentarem mais de dois autores ou cujos autores não atenderem as 
condições do item 2.4 deste edital;  

4.4. Os autores dos trabalhos não participarem do evento, procedendo com 
a devida apresentação; 

5. Os trabalhos serão classificados de acordo com as suas notas e seus autores apenas 
receberão certificados caso realizem a apresentação no dia e horário designado pelos 
organizadores do evento (previsão de apresentação no período matutino do dia 06 de 
junho de 2019). 

6. Os trabalhos submetidos (resumos expandidos), aprovados e apresentados poderão 
gerar até 20 (vinte) horas na modalidade pesquisa, observando-se a divisão das horas 
no caso de coautoria. 
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7. Os trabalhos classificados serão divulgados aos autores pelo correio eletrônico. 

8. Divulgação de Resultados: Até 31 de maio de 2019 por e-mail aos inscritos e por 
ampla divulgação no sistema moodle. 

9. Casos e omissões serão decididos pelos organizadores do evento. 

3. DA SUBMISSÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

1. Os autores dos trabalhos submetidos, aprovados e apresentados poderão, a partir 
de seus trabalhos, desenvolver artigos científicos para publicação no Open Journal 
da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

2. A submissão do artigo científico será feita mediante o envio do material ao e-mail 
do evento, até às 23h59min do dia 05 de agosto de 2019. E-mail para envio: 
ppcidadania@gmail.com com o título “Submissão de Artigo ao II Seminário 
Políticas Públicas e Cidadania”. 

2.1. O envio do arquivo do trabalho deverá ser feito unicamente pelo e-mail do 
evento.  

2.2. Os trabalhos devem ser encaminhados, em formato “word”, em duas versões: 
uma com folha de rosto onde constem autoria, formação acadêmica, vinculação 
institucional, qualificação profissional e e-mail de contato do autor e outra com a 
exclusão dos dados de identificação. 

3. Os artigos científicos submetidos deverão desenvolver o conteúdo dos resumos 
expandidos e estar de acordo com as seguintes regras: título (com no máximo 20 
palavras), título em inglês, resumo e abstract (no máximo 150 palavras), palavras-
chaves (até 5 itens), palavras-chaves em inglês, introdução, desenvolvimento do 
artigo científico, conclusão e referências (totalizando no mínimo 15 e no máximo 20 
páginas; fonte Times New Roman, corpo, tamanho 12, com alinhamento justificado, 
sem separação de sílabas ou linhas entre parágrafos, mas com entrelinhas com 
espaçamento 1,5; com margem superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 
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cm; as referências devem obedecer às regras da ABNT (NBR 10520/2002 e 
6023/2002); o sistema de chamada das referências deve ser feito no formato autor-
data (NBR 10520/2002);   

3. Os artigos científicos serão avaliados pelos coordenadores do evento ou por 
comissão científica designada pela Comissão Organizadora, os quais avaliarão a 
aderência às regras formais supracitadas, bem como ao conteúdo do resumo 
expandido.  

4. Os artigos científicos serão desclassificados se não estiverem de acordo com os 
critérios deste edital.  

5. Os artigos científicos aprovados serão publicados no Open Journal da Faculdade 
de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

6. No caso dos alunos da graduação, a aprovação do artigo para composição da 
publicação poderão gerar até 30 (trinta) horas adicionais na modalidade pesquisa, 
observando-se a divisão das horas no caso de coautoria. 

 

São Paulo, 7 de maio de 2019. 

Comissão Organizadora: 

Prof. Dr. Gianpaolo Poggio Smanio 

Profa. Dra. Michelle Asato Junqueira 

Prof. Dr. Felipe César J. M. Rebêlo 

Mestranda Patricie Barricelli Zanon 

 
 


