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EDITAL DE CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

PARA APRESENTAÇÃO ORAL E POSTERES 

 

1. DO ENCONTRO   

O II ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO E 

OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE: CIDADES INTELIGENTES, HUMANAS, 

SUSTENTÁVEIS E A NOVA AGENDA URBANA é organizado pelos grupos de Pesquisa 

(CNPq): “Direito Administrativo Contemporâneo”, “Direito e Sustentabilidade” e 

“Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação da Cidadania”, com apoio da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O 

evento tem por objetivo mapear e fomentar a discussão a respeito da vida urbana, 

sobretudo sob a ótica da inclusão de inovações e tecnologias capazes de melhorar a 

vida dos cidadãos e otimizar os custos do planejamento e ordenamento territorial, 

bem como a imprescindibilidade de desenvolver marcos regulatórios capazes de 

conceder segurança jurídica para as relações jurídicas contratuais implementadoras 

dessas mudanças urbanas.  

 

Nessa linha, o evento se proporá a refletir os desafios e limites do direito 

administrativo contemporâneo, considerando o crescente uso de tecnologias e 

inovações no ambiente das cidades brasileiras e dos grandes centros latino-

americanos, estabelecendo possibilidades de comparação e trocas de experiências 

internacionais em matéria de regulamentação e análise dessa problemática. 
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Esse Encontro Internacional será composto por palestras de profissionais atuantes no 

urbanismo, na tecnologia aplicada, na área jurídica e outras áreas afins, conjuntamente 

com a apresentação de trabalhos acadêmicos, nos quais serão discutidos, com base no 

eixo central relacionado: a inovação, a tecnologia, a regulação, ao desenvolvimento 

urbano sustentável - os reflexos ambientais e sociais do uso da tecnologia no espaço 

urbano, ao direito à cidade e a nova agenda urbana. 

 

2. DA REALIZAÇÃO  

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO E OS 

DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE: CIDADES INTELIGENTES, HUMANAS, 

SUSTENTÁVEIS E A NOVA AGENDA URBANA, será realizado nos dias 30 e 31 de 

outubro e 01 de novembro de 2019, no Auditório Mackgrafe da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Campus São Paulo. R. da Consolação, 896 - Consolação, São 

Paulo – SP. 

 

3. DOS TRABALHOS  

3.1. DOS EIXOS TEMÁTICOS  

Os trabalhos submetidos deverão ser identificados com os seguintes macro eixos de 

estudos:  

 

EIXO 1 - INTERNET DAS COISAS E BIG DATA 

Big data; Internet das coisas; Algoritmos; Indústria 4.0 e fabricação digital, fintechs; 

Arquitetura para cidades inteligentes baseada em internet das coisas e big data; 

Ambientes promotores de inovação 
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EIXO 2 - GOVERNANÇA EM SOCIEDADE DIGITAL 

Governança metropolitana; Governo aberto; Gestão e participação; Impacto da 

tecnologia no planejamento das Cidades 

 

EIXO 3 - TECNOLOGIA NAS CIDADES INTELIGENTES 

Tecnologia em água e esgoto, em resíduos sólidos, iluminação pública e mobilidade 

urbana; eletromobilidade; energia sustentável; transporte público; Digitalização da 

economia  

  

EIXO 4 - ECONOMIA EM CIDADES INTELIGENTES 

Economia circular; Economia criativa; Economia da cultura; Educação Patrimonial; 

Economia solidária e criativa e o Cooperativismo; Startups nas cidades inteligentes; 

Tendências e Oportunidades para Empreendedores Digitais; Turismo; Financiamentos 

em cidades inteligentes 

 

EIXO 5 - CIDADES HUMANAS E DEMOCRÁTICAS 

Promoção de políticas públicas em um mundo de grandes dados; Direito a 

paisagem/pertencimento em cidades tecnológicas; Direitos Humanos, ética, cidade e 

tecnologia; Democracia e Responsabilidade nas sociedades Tecnológicas; desenho de 

cidades inclusivas, sustentáveis e democráticas; Projetos urbanos com ênfase em 

patrimônio cultural  

 

EIXO 6 - PROTEÇÃO DE DADOS 
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Lei de proteção de dados; Dados abertos; Direito à privacidade e individualidade na era 

digital; vazamento de dados e seus impactos 

 

EIXO 7 - MODELOS EXISTENTES E DESAFIOS 

Estudo de casos em cidades inteligentes 

 

4. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS  

Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de resumo expandido e submetidos 

até 10.09.2019.  

A submissão dos Trabalhos será feita única e exclusivamente através do envio do 

trabalho para o e-mail eventomackcidade@gmail.com, com o título obrigatório 

contendo o número do eixo escolhido, seguido por um hífen e a descrição da 

modalidade de participação, sendo estas “INSCRIÇÃO POSTER” ou “APRESENTAÇÃO 

ORAL”. 

 

O e-mail deverá conter: 

a. no corpo da mensagem eletrônica – nome completo e qualificação e/ou 

contatos eletrônico e telefônico; 

b. arquivo.doc em anexo, com o RESUMO que deverá ter no máximo 3000 

caracteres com espaços, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

simples contendo:  

 Título do trabalho;  

 Nome dos autores, instituição a que se vincula e 

orientadores/colaboradores (se houver);  



          UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
                            FACULDADE DE DIREITO 

      
 

 

Campus São Paulo:  Rua da Consolação, 896    PRÉDIO 24   Consolação    São Paulo - SP    CEP 01302-907. 

Tel. (11) 2114-8654    www.Mackenzie.br   e-mail: direito@mackenzie.com.br 

 
 

 Palavras-chave;  

 Objetivos, metodologia e conclusões;  

 Referências. 

 

A submissão do trabalho considerar-se-á efetivada apenas com um e-mail de 

confirmação para o endereço eletrônico da pessoa que realizou a submissão, 

confirmando este procedimento.  

 

Ao submeter os trabalhos os autores ficam cientes de que, caso tenham seu trabalho 

selecionado para apresentação no Encontro, será obrigatória a presença do autor no 

dia determinado  (30/10, e/ou 31/10, e/ou 01/1). Para os autores internacionais haverá 

divulgação da forma de apresentação via mídia digital.  

 

Notas importantes:  

O recebimento da mensagem eletrônica (confirmação de recebimento do trabalho) 

não significa, de forma alguma, a aprovação do trabalho de pesquisa para 

apresentação no evento.  

A submissão de trabalhos para avaliação não garante a participação no Encontro, que 

será viabilizada apenas mediante inscrição.  

 

4.2. DA SELAÇÃO 

A Comissão Científica analisará todos os resumos enviados de acordo com os critérios 

estabelecidos e divulgará o resultado dos trabalhos selecionados até o dia 30.09.2019. 
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Os resumos selecionados serão apresentados na forma de pôsteres ou apresentação 

oral, conforme decisão do Autor(a). 

 

4.3. NORMAS DE PADRONIZAÇÃO – POSTERES 

Os autores dos resumos selecionados deverão trazer seus pôsteres impressos em 

tamanho 90x1,20- posição Retrato, com cordão na parte superior para fixação em 

mural ou varal, para apresentação no evento, contendo as informações mais relevantes 

da pesquisa realizada ou em andamento (resumo, problema, objetivos, metodologia, 

conclusões/resultados, referências). O pôster deverá indicar o nome do(s) autor(es) 

e/ou orientador e colaborador(es), instituição(ões) de filiação e local onde foi ou está 

sendo realizada a pesquisa.  

A confecção, transporte, exposição e retirada do pôster são de inteira responsabilidade 

dos autores, que, ao chegarem ao evento, deverão imediatamente se comunicar com a 

organização do evento para a sua exposição. 

 

 

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

Serão fornecidos certificados de participação para os acadêmicos ou profissionais que 

apresentarem trabalhos.  

 

Para os trabalhos apresentados pelos alunos da Faculdade de Direito da UPM, 

observar-se-á os seguintes critérios para atribuição de horas de atividade 

complementar:  
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a) Trabalhos aceitos para apresentação: 30 (trinta) horas de pesquisa e 30 (trinta) 

horas de extensão;  

 

São Paulo, 25 de julho de 2019 

 

 

Profª Drª. Lilian Regina Gabriel Moreira Pires 

DRT 70.00065 


