
1. SOBRE AS INSCRIÇÕES E ORIENTAÇÕES GERAIS

As submissões dos trabalhos a serem apresentados no IV Congresso de Odontologia da

UNILEÃO serão realizadas através dos links: Apresentação Oral -

https://forms.gle/xixzi9VTwVNJkDk37, Apresentação em Pôster -

https://forms.gle/pBTDsvHvF8NXdPLi7 e estarão abertas no período de 24/09/2022 até

10/10/2022.

Cada trabalho poderá ter até no máximo 5 autores. Sendo o primeiro o autor principal

(apresentador) e os demais coautores. Submissões de trabalhos de alunos da graduação devem

obrigatoriamente conter orientador (o qual deve ser o último em autoria). Será emitido apenas um

certificado por trabalho, contendo o nome do apresentador em destaque e dos demais coautores.

Cada inscrito poderá ser autor principal e apresentador de no máximo 02 (dois) trabalhos.

Não há limites no número de trabalhos para a coautoria.

Há duas modalidades de inscrição de trabalhos:

Modalidade 1: BANNER/PAINEL (apresentação oral orientada pelo banner exposto). Serão

aceitos para submissão trabalhos de pesquisa, relatos de caso clínico, relato de experiência e revisão

bibliográfica que envolvam assuntos de todas as áreas da odontologia.

Modalidade 2: FÓRUM (apresentação oral, em sala de aula, em formato de slides). Serão

aceitos para submissão apenas trabalhos de pesquisa ou relatos de caso clínico. Os arquivos das

apresentações são de responsabilidade do apresentador e deverão estar no formato de apresentação

do Microsoft Power Point® e enviados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas para

o e-mail: congressodeodontologia@leaosampaio.edu.br . O tempo de apresentação oral será de, no

máximo, 10 (dez) minutos, sendo mais 10 (dez) minutos destinados à arguição da banca avaliadora.

Caso não haja apresentador do trabalho, na data e horário definidos, a apresentação oral em FÓRUM

estará automaticamente cancelada, e não haverá direito ao recebimento do certificado.

2. SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO RESUMO A SER SUBMETIDO

Deve ser empregada fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, justificado.

O título do resumo deve ser breve e informativo (conter no máximo 15 palavras), em letras

maiúsculas e em negrito.

Os nomes dos autores deverão estar em letras maiúsculas, abaixo do título, começando pelo

nome do autor principal (sublinhado), seguido dos nomes dos coautores (SEM sublinhado). No caso
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de alunos de graduação, deverá constar o nome do professor orientador do trabalho (deverá ser o

último coautor). Abaixo do nome dos autores e coautores, deverá constar o e-mail do apresentador.

O texto do resumo não deverá exceder 250 palavras (sem contar título e descritores/palavras

chaves). O texto do resumo deve ser escrito de forma estruturada, em um único parágrafo, sem recuo

na primeira linha.

O resumo deverá ser estruturado conforme o tipo de estudo:

✔ Trabalhos de Pesquisa: Introdução, Metodologia, Resultados e Conclusões.

✔ Trabalhos de Revisão: Introdução, Metodologia, Resultados e Considerações finais.

✔ Relatos de caso e Relatos de experiência: Introdução, Metodologia, Relato de Caso e

Conclusões.

Após o resumo, devem ser indicados os descritores do trabalho (mínimo três e no máximo

cinco), separados por ponto e vírgula (;). Esses descritores devem fazer parte do DECS (favor

consultar em https://decs2016.bvsalud.org/ )

3. SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Serão considerados para análise todos os resumos recebidos que estiverem de acordo com as

normas pré-estabelecidas pela comissão científica.

Serão considerados critérios de avaliação: clareza dos objetivos, métodos, resultados e

discussão, os quais devem estar descritos de forma satisfatória e em linguagem formal.

Trabalhos submetidos para o formato de FÓRUM poderão ser aprovados/realocados para

modalidade BANNER/PAINEL, e vice-versa, à critério da comissão científica.

A comissão não divulgará os pontos insatisfatórios da avaliação ou motivos de não aprovação

de trabalhos. Portanto, após divulgado o resultado dos trabalhos selecionados, não caberá recurso à

Comissão.

A divulgação oficial dos trabalhos aprovados será no site da UNILEÃO na data provável de

15/10/2022, assim como as informações referentes ao dia, horário e local das apresentações.
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