PRÊMIO EAT-BRAZIL
PARA CONTROLE DO TABACO
Education Against Tobacco – Brazil
www.educationtobacco.org/premioeatbrazil

EDITAL DO PRÊMIO EAT-BRAZIL
PARA O CONTROLE DO TABACO 2018

1.

APRESENTAÇÃO
O “Prêmio EAT-Brazil para o Controle do Tabaco” é um prêmio organizado pela Rede
EAT-Brazil destinado a encorajar estudantes de graduação brasileiros a proporem
soluções objetivas para avançar o controle do tabaco no país.
EAT é a sigla em inglês para “Educação contra o Tabaco” (Education Against Tobacco),
uma rede mundial, apoiada pela Harvard Medical School, e conduzida por estudantes
de medicina e médicos em 80 escolas médicas de 14 países, cuja missão é atuar no
combate ao tabagismo através da prevenção primária em adolescentes escolares
mediante aconselhamento, uso de softwares e materiais previamente testados e
aplicados.
O EAT-Brazil, fundado em 2016, já está presente em quase 15 escolas de medicina
brasileiras (UFOP, UFJF, UFLA, FAMEVAÇO, UIT, UFTM, Uni-BH, entre outras) e conduz
estudos randomizados controlados no país para avaliar a efetividade de suas ações.
Recentemente, o EAT-Brazil chegou a Portugal e em breve será implementado em
demais países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Apenas no Brasil, as
intervenções da rede já cobrem cerca de 8000 adolescentes escolares por ano. Além
disso, a Rede EAT-Brazil beneficia milhares de brasileiros diariamente por meio de
seus aplicativos gratuitos disponibilizados em Português (aplicativos Smokerface e
Smokerstop já totalizam juntos mais de 500.000 downloads).
O resultado do Prêmio EAT-Brazil para o Controle do Tabaco será divulgado no dia
31 de maio de 2018, como uma forma de celebrar o Dia Mundial Sem Tabaco e o
ganhador receberá uma quantia de R$1.000,00.

2.

QUEM PODE PARTICIPAR

2.1. Estudantes de graduação de qualquer curso podem se inscrever, desde que
regularmente matriculados em uma instituição de ensino superior brasileira.

2.2. Estudantes de graduação que são voluntários da Rede EAT-Brazil também podem se
inscrever, desde que não sejam estudantes integrantes da Diretoria Nacional da Rede
EAT-Brazil nem integrantes da Comissão Organizadora do Prêmio.

3.

INSCRIÇÕES

3.1. Escreva um texto sobre a temática “Caminhos para um melhor controle do tabagismo
no Brasil”, propondo ideias e soluções para avançar o controle do tabagismo no Brasil e
envie para <eat.brazil@gmail.com>.
3.2. O arquivo deve ser enviado no formato PDF e conter 2 páginas do tamanho A4, sendo
que na primeira página deve constar o nome completo do estudante, CPF, curso de
graduação, período, universidade, número de matrícula, e-mail e contato celular
(código de área e número). Na segunda página, deve constar o título do texto e o texto.
O texto deve ser escrito em português, deve possuir letra Times New Roman, tamanho
12, espaçamento de 1,15 e todas margens de 2 cm – demais aspectos de formatação são
livres (como cores, acréscimo ou não de imagens, tabelas, referências, entre outros)
desde que o arquivo PDF enviado não ultrapasse o total de 2 páginas.
3.3. A modalidade/tipo do texto é livre, embora seja sugerido um texto dissertativo
argumentativo.
3.4. Há várias formas de consumo de tabaco (cigarro de papel, cigarro de palha, cigarro
eletrônico, charuto, narguilé, entre outros) - o candidato pode decidir qual(is) forma(s)
de consumo, assim como o que (tratamento, prevenção, etc) irá abordar em seu texto:
poderá discorrer sobre ações educativas, de comunicação, econômicas, legislativas ou
outras; abordar a fiscalização do cumprimento de legislações específicas; ou descrever
como seria possível melhorar ações já existentes. Pense em inovações! Em suma, o
formato e conteúdo do texto e seu título são livres, desde que se enquadrem na
temática “Caminhos para um melhor controle do tabagismo no Brasil”.
3.5. Após enviar seu texto para o e-mail <eat.brazil@gmail.com>, o candidato receberá um
link para responder um questionário anônimo curto (cerca de 3 minutos) sobre as
motivações que o levaram a inscrever para o prêmio – somente após responder o
questionário anônimo é que a inscrição será confirmada.
3.6. O texto deve ser enviado até às 23h59min do dia 01/05/2018 e o questionário deve ser
respondido até às 23h59min do dia 20/05/2018.

4.

AVALIAÇÃO

4.1. Os textos serão avaliados por uma comissão especializada designada pela Diretoria da
Rede EAT-Brazil.
4.2. Utilizando uma ficha de avaliação pré-definida (total de 0 a 100 pontos), cada texto
será avaliado por 2 avaliadores independentes.
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4.3. A ficha de avaliação do texto inclui avaliação das seguintes competências:
Compreender a proposta do texto e aplicar conceitos das várias áreas de
conhecimento para desenvolver o tema.

0 a 20 pontos

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos,
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

0 a 20 pontos

Elaborar proposta(s) de intervenção para o problema abordado.

0 a 20 pontos

Apresentar argumento(s) que reforce(m) a efetividade da(s) proposta(s) 0 a 20 pontos
de intervenção.
Aplicabilidade no cenário brasileiro das ideias do texto do candidato.

0 a 20 pontos

Total

0 a 100 pontos

4.4. A nota final de cada texto será a média aritmética das notas dos 2 avaliadores.
4.5. Havendo divergência de mais de 15% na nota dos 2 avaliadores, o texto será avaliado
de forma independente por um terceiro avaliador. A nota final será a média aritmética
das duas notas totais que mais se aproximarem.
4.6. O texto ganhador será o que obtiver a maior nota final. Caso haja empate, uma banca
presencial composta por três avaliadores ranqueará a posição dos textos empatados.

5.

RESULTADO

5.1. O resultado será divulgado no Dia Mundial Sem Tabaco 2018 (31/maio/2018) por
meio do Facebook e por meio do website do prêmio.
5.2. Cada candidato receberá, por e-mail, a nota final atribuída ao seu texto, assim como
saberá a nota final atribuída ao texto ganhador.

6.

PRÊMIO

6.1. O ganhador receberá a quantia de mil reais (R$1.000,00).
6.2. A quantia do prêmio será depositada em conta bancária própria do ganhador em um
prazo de até 30 dias após a divulgação do resultado.
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7.

CRONOGRAMA

28/03/2018

Abertura das inscrições

01/05/2018

Fim das inscrições

31/05/2018
sem Tabaco)

8.

(Dia

Mundial

Divulgação do resultado

CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1. O cronograma pode ser modificado se a Comissão Organizadora do Prêmio julgar
necessário.
8.2. Demais dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail <eat.brazil@gmail.com>.
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