
 

 

 
NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS 

CONGRESSO DA SAÚDE - ÁREA ODONTOLOGIA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADE INTEGRADAS DE OURINHOS 

A SUBMISSÃO DOS RESUMOS deverá ser realizada entre os dias 18/03/2019 e 

08/04/2019. Os resumos deverão ser enviados para o e-mail 

congressosaude.odonto@fio.edu.br após realização da inscrição no evento, que deve ser 

realizada através do site da instituição.  

Após o envio do resumo não será permitido realizar qualquer alteração no mesmo. Por 

isso, confira atentamente todos os dados relacionados aos autores e se o seu resumo, em 

formato Word (.doc ou .docx), está de acordo com as regras deste edital.  

As apresentações serão nos formatos ORAL ou PAINEL. Cada autor poderá apresentar 

somente um trabalho, mas poderá ter seu nome em outros trabalhos, ilimitadamente, na 

forma de co-autor. Além disso, na ausência do autor principal/apresentador, um co-autor 

poderá apresentar o trabalho, desde que esteja inscrito no evento e, nesse caso, perderá o 

direito de concorrer às premiações.  

O trabalho deve se encaixar em uma das seguintes especialidades odontológicas:  

- Ciências Básicas aplicadas;  

- Estomatologia/ Radiologia/ Patologia/ Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial;  

- Periodontia/ Implantodontia/ Prótese/ DTM;  

- Ortodontia/ Ortopedia/ Odontopediatria/ Saúde Coletiva/ Odontologia Legal/ Pacientes 

Especiais;  

- Dentística/ Materiais Odontológicos/ Endodontia;   

Deve ser indicado no topo do arquivo a área geral e específica para qual o autor está 

submetendo o resumo. Também deve ser indicado a modalidade na qual o trabalho será 

submetido: Graduação ou Pós-Graduação; e Oral ou Painel. Ademais, os resumos 

deverão ser classificados nas seguintes categorias: Pesquisa Científica; Revisão 

Sistemática; Relato de Caso; Revisão da Literatura (veja exemplo abaixo). 

As categorias de apresentação serão divididas quanto: 

1) Área geral do trabalho; 
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2) Graduação ou Pós-Graduação 

3) Apresentação Oral ou Painel 

4) Pesquisa Científica; Revisão Sistemática; Relato de Caso; Revisão da Literatura.  

O participante deverá submeter seu trabalho obedecendo rigorosamente às normas de 

formatação descritas a seguir, estando ciente que o não cumprimento das normas implicará 

automaticamente na rejeição do trabalho. 

FORMATAÇÃO: 

Título: em negrito, fonte ARIAL, tamanho 11, espaçamento de 1,5, máximo de 120 

caracteres (com espaço), somente com a primeira letra maiúscula e sem ponto final. 

Autores: último sobrenome com letra maiúscula (caixa alta), sendo as iniciais (caixa alta) de 

cada nome separadas do último sobrenome por vírgula e as iniciais em letra maiúscula 

separadas por ponto e espaço. A separação dos autores deve ser feita com ponto e vírgula 

(;). O apresentador do trabalho deve ser o primeiro autor, tendo seu nome sublinhado 

e o orientador, o último. São permitidos no máximo seis (6) autores por trabalho, 

incluindo o apresentador. EXEMPLO: OLIVEIRA, S. A.; SILVA, J. F. N.; CARVALHO, B.; 

BASTOS, C. M.; SILVA, B.; CASTRO, J. K. 

Filiações: o departamento e/ou a instituição de origem, bem como cidade, estado e país da 

instituição de cada autor devem ser indicados com números exponenciais e com a legenda 

logo abaixo dos autores (veja exemplo abaixo).  

 

Resumo: em português, máximo de 2000 caracteres (com espaço), fonte ARIAL, tamanho 

11, com espaçamento de 1,5, justificado e deverá conter:  

(1) Pesquisa Científica/Revisão Sistemática: objetivo, métodos (apontando os testes 

estatísticos utilizados), resultados (indicando com base na estatística aplicada) e conclusão; 

(2) Relato de Caso: objetivo, relato do caso, resultados e conclusão; 

(3) Revisão da Literatura: objetivo, métodos, breve discussão e conclusão. 

O trabalho submetido não necessita de descritores/palavras-chave. 

O arquivo do resumo deve ser, obrigatoriamente, em formato Word (.doc ou .docx), e deverá 

ser nomeado com o nome completo do primeiro autor. Ex.: Janaína Silva Oliveira.docx 

 



 

 

 
EXEMPLO DE RESUMO:  

 

Área geral do trabalho: Ortodontia/ Ortopedia/ Odontopediatria/ Saúde Coletiva/ Odontologia 

Legal/ Pacientes Especiais 

Área específica: Ortodontia  

Modalidade: ORAL/ GRADUAÇÃO 

Classificação do trabalho: Pesquisa Científica 

 

Avaliação cefalométrica do crescimento craniofacial pela maturação das vértebras 

cervicais 

 

STORNIOLO, J. M.¹; PINZAN, A.2; LOULY, F.2; ARAKI, J.2; GUIMARÃES JÚNIOR, C. H.2  

1Centro Universitário Faculdades Integradas de Ourinhos, Ourinhos, São Paulo, Brasil 

2Departamento de Ortodontia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São 

Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil 

Conhecimentos do crescimento e desenvolvimento craniofacial são fundamentais para o 

diagnóstico, planejamento, tratamento e avaliação dos resultados da terapia ortodôntica. É 

definido por MOYERS 1991 como o aumento de tamanho, a mudança de proporção e a 

complexidade progressiva, determinado pela genética e influenciado por fatores ambientais. 

As diferenciações na forma e tamanho das vértebras cervicais visualizadas na 

telerradiografia lateral traduzem com fidedignidade a época que ocorre o crescimento. O 

objetivo do estudo foi verificar cefalometricamente os componentes maxilar, mandibular e 

vertical do crescimento craniofacial em 60 telerradiografias de indivíduos com Oclusão 

Normal (30 masculino e 30 feminino) nos estágios Iniciação, Aceleração e Transição de 

maturação vertebral. Foram avaliados: erros casual e sistemático e o teste “t” independente 

comparou os gêneros. Como resultados foi observado: ausência de erros casual e 

sistemático. No estágio I, o gênero masculino apresentou maiores valores de FMA (0,021) e 

NS.Gn (0,020), que foram significantes no estágio A acompanhados de maior comprimento 

maxilar (0,025), mandibular (0,006) e AFAI (0,027), retrusão mandibular (0,004) e menor 

ângulo da base do crânio (0,043). Apenas a altura do ramo mandibular foi maior no gênero 

masculino (0,014) no estágio T. O crescimento acontece nos estágios estudados podendo 

apresentar variações entre os gêneros. 

 

  



 

 

 
 

Os resumos serão avaliados por professores da área da especialidade, podendo ser 

aprovados ou rejeitados. Resumos FORA DAS NORMAS TÉCNICAS, contendo erros de 

linguagem e/ou falta de dados ou informações incorretas/inconsistentes poderão ser 

rejeitados. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS ENVIADOS  

Os trabalhos que forem enviados à comissão científica até o dia 29/03, os autores 

receberão o parecer de APROVADO/REJEITADO até o dia 05/04. Os trabalhos que forem 

enviados à comissão científica após o dia 29/03, os autores receberão o parecer de 

APROVADO/REJEITADO até o dia 19/04. A divulgação dos resultados dos trabalhos será 

realizada através do e-mail o qual o autor utilizou para a submissão do trabalho. 

 

APRESENTAÇÃO NA MODALIDADE: PAINEL  

A apresentação será no dia 25/04/2019 (Quinta-feira) das 15:30 às 18:00hs. Os painéis 

ficarão expostos ao longo do dia, portanto, sugere-se que estes sejam instalados às 7:30hs 

e retirados às 18:00hs. Os painéis que não forem retirados até às 18:00 serão devidamente 

descartados. 

 

As apresentações na forma de PAINEL deverão durar no máximo 5 minutos, podendo ter 

mais 5 minutos de arguição, caso a banca julgue necessário. Não será permitido ao 

apresentador extrapolar o tempo máximo de apresentação. Todos os apresentadores 

deverão permanecer na frente dos seus pôsteres durante todo o período estipulado para a 

apresentação (15:30 - 18:00). O apresentador que não estiver presente no seu pôster no 

momento em que a banca for fazer a avaliação perderá o direito de apresentação e, 

consequentemente, de receber o certificado.  

 

O painel deverá ter no máximo 1m de largura por 1,50m de altura (tamanho sugerido: 0,90m 

de largura por 1,20m de altura). Todos os painéis receberão um número que guiará a 

montagem nos suportes localizados em local pré-determinado. O local de instalação dos 

painéis e a numeração de cada painel serão informados pela comissão científica, via e-mail, 

até o dia 22/04. 

 

A fixação dos painéis será de inteira responsabilidade dos autores. A comissão 

organizadora não fornecerá materiais para a fixação dos mesmos. Evitem materiais 

pesados.  



 

 

 
 

APRESENTAÇÃO NA MODALIDADE: ORAL 

A apresentação será no dia 25/04/2019 (Quinta-feira) das 15:30 às 18:00hs. O local de 

apresentação e a ordem dos trabalhos a serem apresentados serão divulgados, via e-mail, 

até o dia 22/04.  

 

As apresentações na modalidade ORAL deverão durar no máximo 10 minutos e no 

mínimo 5 minutos, podendo ter mais 5 minutos de arguição, caso a banca julgue 

necessário. Não será permitido ao apresentador extrapolar o tempo máximo de 

apresentação. O apresentador que não estiver presente no momento na sua vez de 

apresentação perderá o direito de apresentação e, consequentemente, de receber o 

certificado.  

Os autores deverão entregar o arquivo da apresentação oral, em Microsoft Office Power 

Point (.ppt ou .pptx) ou PDF (.pdf), via pen-drive, para a comissão organizadora que estará 

responsável pela sala de apresentações orais antes do início da primeira apresentação. 

Todos os arquivos serão inseridos em um notebook padrão que estará na sala. Portanto, 

não é permitido que as apresentações sejam levadas em notebook/Macbook pessoal. 

Recomenda-se que o apresentador leve um passador de slides próprio para uso individual 

durante a apresentação.  

 

PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Com base nas avaliações dos professores da banca, será premiado o melhor trabalho de 

PÓS-GRADUAÇÃO de cada categoria/área geral E também será premiado o melhor 

trabalho de GRADUAÇÃO de cada categoria/área geral (vide página 1). 

Ademais, os 3 melhores trabalhos, considerando todas as categorias (tanto graduação/pós-

graduação, quanto todas as áreas gerais), receberão certificados de 1º, 2º e 3º lugar, 

respectivamente. 

Em caso de empate das notas, os seguintes critérios serão adotados para o desempate: 

1. Evidência Científica/Tipo do trabalho (Pesquisa Científica/Revisão Sistemática terão 

maior peso para o desempate, enquanto Relato de Caso/Revisão de Literatura terão o 

menor peso); 

2. Nota obtida no quesito: “Relevância do estudo”; 

3. Nota do resumo. 

 



 

 

 
A lista dos trabalhos premiados será divulgada no site da instituição após o fim do evento e 

os certificados serão enviados no e-mail do apresentador do trabalho premiado em até 30 

dias após o término do evento.  

 

PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS EM ANAIS 

Os trabalhos que forem apresentados no evento terão seus resumos publicados em anais 

científicos e estarão disponíveis no site da instituição após, no máximo, 6 meses da 

finalização do evento.  

Os autores que tiverem seus resumos aprovados após a submissão, mas não 

comparecerem na data e local indicado para a apresentação, não terão seus trabalhos 

publicados nos anais do evento.  

 

 

Qualquer dúvida em relação a este edital, favor contatar:  

congressosaude.odonto@fio.edu.br 

 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão Científica 
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