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POLÍTICAS PÚBLICAS, SAÚDE E A QUESTÃO DO CIGARRO ELETRÔNICO NO BRASIL.   

EVENTO EM ATENÇÃO AO DIA MUNDIAL SEM TABACO 

 

 

O Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação da 

Cidadania”, coordenado pelo Professor Doutor Gianpaolo Poggio Smanio, vêm, em 

nome da FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE, convidar para POLÍTICAS PÚBLICAS, 

SAÚDE E A QUESTÃO DO CIGARRO ELETRÔNICO NO BRASIL.  

EVENTO EM ATENÇÃO AO DIA MUNDIAL SEM TABACO, a ser realizado 

no dia 17 de maio de 2022, no auditório Escola Americana, do Campus Mackenzie – 

Higienópolis, em São Paulo, com transmissão simultânea pelo Youtube da TV 

Mackenzie. 

 

O edital abre à participação de graduandos, graduados e pós-graduandos 

stricto sensu e lato sensu em Direito e áreas afins, para exposição de pôsteres e para 

o envio e apresentação de resumos expandidos e, posteriormente, de artigos 

científicos, estes preferencialmente em coautoria com mestrandos, mestres, 

doutorandos e doutores, que serão avaliados pela Comissão Científica do Evento. 

 

1. SOBRE O EVENTO:  

 

1.1. O evento é uma atividade acadêmica que contará com a participação de 

professores, profissionais e acadêmicos, que debaterão questões relacionadas ao 

cigarro eletrônico no Brasil, em painéis e na exposição de pôsteres e apresentação 

de resumos expandidos, nas linhas temáticas do Evento, tais como: 

 

I. POLÍTICAS PÚBLICAS E O COMBATE AO FUMO; 

II. INDÚSTRIA DO FUMO; 

III. SAÚDE E A INDÚSTRIA DO FUMO;  

IV. MERCADO DO CIGARRO ELETRÔNICO NO BRASIL E NO 

MUNDO 
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1.2. O evento está organizado em painéis incluindo abertura e encerramento no dia 

17/05/2022.  

 

1.2.1. Será apresentado um painel no período matutino de (9h às 12h) e um no 

período da noite (19h às 22h). No período vespertino, será realizada a 

exposição de pôsteres e apresentação de resumos expandidos dos autores 

selecionados pela Comissão Científica que atendam aos requisitos deste edital 

de chamadas de trabalhos científicos. 

 

1.3. A inscrição do trabalho corresponde à automática e simultânea autorização dos 

autores à Organização do Evento para utilizar, publicar e divulgar a obra de sua 

autoria. É autorizada a inscrição de, no máximo, dois trabalhos por autor, desde 

que em eixos temáticos diversos. Os anais do evento, a critério da Comissão 

Organizadora, serão divulgados em formato digital ou impresso, a ser definido, 

permitindo-se a sua reprodução para fins científicos, desde que citada a fonte. Os 

anais, a depender da quantidade de submissões, conterão os artigos finais 

aprovados que tenham sido enviados, conforme cronograma final, pelos autores de 

resumos expandidos aprovados e apresentados no evento. 

 

1.4. A Organização do Evento não patrocinará, financiará ou subsidiará qualquer 

despesa do autor, empresa ou entidade, seja qual for sua natureza. As despesas 

incorridas para participação no evento são por conta e ordem do autor. 

 
1.5. Toda comunicação será feita apenas por meio do e-mail: ppcidadania@gmail.com  

 

2. PRAZOS E ENVIO 

 

2.1. Resumos expandidos devem ser enviados ao e-mail do evento, até as 23h59min do 

dia 13/05/2022. 

 

2.2.  Forma de submissão: unicamente pelo e-mail ppcidadania@gmail.com com o 

título “Submissão ao Evento em combate ao Fumo 2022” e indicação do eixo 
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temático do trabalho no corpo do e-mail. 

 

2.3. A indicação de eixo temático não vincula a Comissão Organizadora, que poderá 

deslocar o trabalho para outro grupo de trabalho, em razão da pertinência temática. 

 
2.4. Os trabalhos devem ser encaminhados, em formato WORD, com duas versões: 

uma com folha de rosto com autoria, formação acadêmica, vinculação 

institucional, qualificação profissional, e-mail de contato do(s) autor(es); e outra 

com exclusão dos dados de identificação. 

 
2.5. Os trabalhos devem ter no máximo dois autores, que devem ser graduandos, 

graduados ou pós-graduandos stricto sensu e lato sensu em Direito e áreas afins, 

cursadas em instituições reconhecidas ou válidas pelo Ministério da Educação. 

Cada autor pode submeter até dois trabalhos e deverá apresentá-los no dia e 

horário do evento para receber o certificado. 

 
2.6. Não serão admitidas inclusões e/ou exclusões de autores, assim como alterações 

no título do trabalho após a realização da inscrição. 

 
2.7. Os trabalhos apresentados na forma de resumo expandido devem estar de 

acordo com as seguintes regras: título (no máximo 20 palavras), resumo 

expandido (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, com 

o recuo da primeira linha de cada parágrafo de 1,25cm; 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 6023/2018); as citações devem ser apenas 

indiretas e o sistema de chamada das referências por autor-data (NBR 

10520/2002). 

 
2.8. Os trabalhos apresentados na forma de pôsteres devem estar de acordo com 

as seguintes regras: o pôster deve conter 90 cm de largura por 1,20 de 

comprimento, contendo título (no máximo 20 palavras), resumo, constando 
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problema, hipótese, marco teórico, metodologia, conclusão ou resultados 

esperados e referências e palavras-chaves (até 5 itens). Para fins de aprovação deve 

ser encaminhado o arquivo, na configuração em que o pôster será impresso, em 

formato pdf. 

 
2.9. O envio e a aprovação de trabalhos seguirá quatro etapas: (i) envio de trabalhos 

(ii) avaliação dos resumos e ou pôsteres, (iii) comunicação dos resumos e pôsteres 

selecionados, e (iv) apresentação do resumo expandido e ou entrega do pôster no 

dia do evento impresso com 90 cm de largura e 1,20 de cumprimento. 

 

3. PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

 

3.1. Os autores encaminharão resumo expandidos ou pôsteres, os quais serão avaliados 

pela Comissão Cientifica deste Evento a partir dos seguintes critérios: 

 

3.1.1. Clareza e coerência na descrição; 

3.1.2. Delimitação correta do problema e da hipótese; 

3.1.3. Profundidade da pesquisa na análise teórica; 

3.1.4. Criatividade ou inovação na abordagem do tema ou na propositura de 

soluções; 

3.1.5. Organização e estrutura do trabalho com desenvolvimento lógico, coerente e 

claro na exposição do tema; 

3.1.6. Adequação formal às regras de acordo ortográfico da língua portuguesa e as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

3.2. Os trabalhos serão desclassificados para possível publicação quando se não 

estiverem de acordo com os critérios deste edital, em especial, quando: 

 

3.2.1. Não forem encaminhados no prazo através do endereço eletrônico 

fornecido; 

3.2.2. Os autores dos trabalhos não participarem do evento, procedendo com a 

devida apresentação. 
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4. DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO  

 

4.1. Uma vez analisados, apenas os resumos e pôsteres aprovados serão convidados a 

expor durante o evento. Os pôsteres devem, obrigatoriamente, ser apresentados 

presencialmente no auditório da Escola Americana. Os resumos expandidos 

podem ser apresentados presencialmente ou virtualmente, a critério do(s) autor(es). 

 

4.2. A comunicação de trabalhos aprovados ocorrerá por e-mail em 15 de maio de 

2022. Os autores dos trabalhos selecionados deverão confirmar para o e-mail do 

evento sua presença no dia até o dia 16 de maio de 2022, bem como se estarão 

presentes fisicamente, de acordo com o cronograma a seguir: 

 
ETAPA PRAZO 

Envio de resumo 13/05/2022 

Comunicação dos aprovados 15/05/2022 

Envio da confirmação de presença 

no       evento 

16/05/2022 

Levar o pôster impresso com 90 

cm de largura e 1,20 de 

cumprimento e apresentar para a 

Comissão Científica 

 17/05/2022 

às 8h no auditório da Escola 

Americana (para exposição, a 

apresentação se dará no período da 

tarde) 

 

 
4.3. Será permitida a apresentação de trabalhos por qualquer um dos autores. 

 
4.4. Aos autores de trabalhos selecionados e apresentados, que forem alunos da 

graduação da Faculdade de Direito Mackenzie, serão conferidas até 10 (dez) horas 

de pesquisa, por trabalho, sendo divididas as horas em caso de coautoria. 

 

5. PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO EVENTO 

 

5.1. A aprovação de resumos expandidos automaticamente vincula os autores ao envio 

do respectivo artigo científico completo, no prazo de 60 (sessenta) dias após o 
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evento, que será igualmente submetido à Comissão Científica e ao Comitê 

Editorial da Editora que publicará os anais, e, se aprovado, será publicado em obra 

coletiva digital ou impressa sob a coordenação dos organizadores do evento, sem 

que haja pagamento de direitos para seus autores. A publicação dos anais fica 

condicionada ao número mínimo de trabalhos submetidos a ser definido pelo 

comitê científico. 

 

5.2. Em caso de limitação sobre o número de trabalhos imposta pela editora, será dada 

preferência para a publicação de artigos nos quais há, ao menos, um coautor 

mestrando, mestre, doutorando ou doutor. 

 
5.3. Os artigos devem cumprir as seguintes regras: 

 
5.3.1. Possuir no mínimo 15 e no máximo 20 laudas em folha A4, posição vertical;  

5.3.2. Possuir os seguintes itens: título (com no máximo 20 palavras), resumo e 

abstract (com no máximo 300 palavras), palavras-chaves e keywords (até 5 

itens); introdução (constando justificativa, problema, hipótese e metodologia), 

desenvolvimento (subdivido em itens), conclusão e referências;  

5.3.3. Fonte “Times New Roman”, corpo tamanho 12, com alinhamento 

justificado, sem separação de sílabas ou linhas entre parágrafos, com o recuo 

da primeira linha de cada parágrafo de 1,25cm; com margem superior e 

esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm;  

5.3.4. Conforme a NBR 6024/2012, os títulos, subtítulos e subsubtítulos devem 

estar alinhados à esquerda e conter sempre um texto a eles relacionado, bem 

como constar numeração progressiva.  

5.3.5. O artigo deve apresentar adequação formal à norma culta da língua 

portuguesa e às regras gramaticais e ortográficas oficiais. 

 

5.4. Casos e omissões serão decididos pela organização do evento. 

 

 

São Paulo/SP, 04 de maio de 2022. 
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COMISSÃO CIENTÍFICA: 

Prof. Dr. Gianpaolo Poggio Smanio 

Profa. Dra. Michelle Asato Junqueira  

Profa. Dra. Renata Domingues Balbino Munhoz Soares  

Profa. Dra. Ana Claudia Pompeu Torezan Andreucci 

Prof. Dr. Flávio de Leão Bastos Pereira 

 

ORGANIZADORES DO EVENTO: 

Prof. Dr. Gianpaolo Poggio Smanio 

Profa. Dra. Michelle Asato Junqueira 

Profa. Dra. Renata Domingues Balbino Munhoz Soares  

Izabela Zonato Villas Boas 

Bruna Santos Lago 

 


