
REGULAMENTO 

I Encontro do Internato em Saúde Coletiva da FOUFMG 

18 a 20/10/2016 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Os participantes poderão se inscrever com apresentação de trabalhos ou como ouvintes. As inscrições com apresentação de trabalhos poderão ser feitas 

até 30/09 e as inscrições sem apresentação de trabalhos, como ouvintes, poderão ser feitas até 16/10 pelo site www.odonto.ufmg.br/cenex. A participação 

no evento é gratuita. 

 

Submissão de trabalhos:  

 

1. Serão aceitos trabalhos de relato de experiência de atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina Estágio em Saúde Coletiva por alunos, ex-alunos e 

profissionais do serviço. 

 

2. Cada trabalho poderá ter no máximo 6 (seis) autores. Os autores serão os alunos, o professor orientador e profissionais do local onde a atividade foi 

desenvolvida. 

 

3. Os temas apresentados deverão ser relevantes para a Odontologia. 

 

4. Cada autor poderá ser apresentador de apenas um trabalho, sendo que o autor-apresentador deverá estar inscrito no evento. 

 

5. O prazo para inscrição dos trabalhos será até 20/09/2016. Os resumos deverão ser enviados pelo site: www.odonto.ufmg.br/cenex depois de efetuada a 

inscrição como apresentador, de acordo com as instruções do Passo a Passo.  

 

6. O certificado de apresentação será conferido apenas ao apresentador do trabalho, constando o nome de todos os autores e poderá ser impresso após o dia 

25/10/2016 no site: www.odonto.ufmg.br/cenex. 

 

7. O certificado de participação será conferido a todos os inscritos no evento, que deverão acessar o site www.odonto.ufmg.br/cenex a partir do dia 

22/10/2016 para imprimi-lo.  

 

 

Normas para os Resumos: 

 

1. Os resumos deverão ser enviados através do site www.odonto.ufmg.br/cenex, dentro do prazo previsto e serão analisados pela Comissão de Avaliadores 

indicados pela Coordenação do evento.   

 

2. Os resumos deverão ter no mínimo 1000 e no máximo 1350 caracteres (sem espaços) e não poderão conter gráficos, figuras, radiografias, fotos, tabelas 

ou referências bibliográficas.  

 

3. Os resumos deverão ser redigidos em fonte Times New Roman, tamanho 12, em um único parágrafo, com texto “justificado”, obedecendo à seguinte 

forma: 

 

http://www.odonto.ufmg.br/cenex
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Título: máximo de 120 caracteres, escrito em LETRA MAIÚSCULA EM NEGRITO.  

 

Autores: relacionar os nomes de todos os autores, sem abreviaturas, sem títulos, o último nome em letra maiúscula; nome da instituição (abreviado) e e-mail 

do apresentador, que deverá ser destacado com um asterisco superescrito. Cada resumo poderá ter no máximo seis autores. Caso o resumo 

contenha mais que seis autores, serão considerados apenas os seis primeiros. Exemplo: João Abreu SILVA*, André COUTO, Ana Flávia MOURÃO, 

Marcela CAMPOS, Sabrina Pereira LIMA, Teodora AMPARO – FOUFMG – email: joaoasilva@gmail.com 

 

Texto: deve ser estruturado e conter:  

 

1) Introdução / Objetivo: apresentar o problema como parte de uma experiência concreta/vivida; a pertinência do tema proposto; finalizar com os 

objetivos do trabalho.  

2) Metodologia: apresentar uma descrição contextual de onde e quando foi realizada a experiência. Descrever os procedimentos utilizados durante a 

observação dos dados e relatar a experiência 

3) Conclusões: síntese das conclusões mais relevantes. 

 

4. O prazo máximo para recebimento de resumos é dia 20/09/2016. 

 

5. O resultado da seleção dos trabalhos será divulgado na home-page na Faculdade de Odontologia a partir do dia 09/10/2016.  

 

6. Todos os trabalhos aceitos e apresentados serão publicados em Suplemento on line da revista Arquivos em Odontologia, da Faculdade de Odontologia da 

UFMG. 

 

Apresentação dos trabalhos: 

1. Todos os trabalhos serão apresentados na forma de Apresentação Oral. Cada trabalho terá dez minutos para apresentação, acompanhada de projeção 

organizada em formato digital do pôster (em um slide), com a presença obrigatória de um dos autores. Após as apresentações, haverá debate com os 

respectivos autores mediado pela coordenação da sessão.  

2. O pôster deverá conter: título do trabalho, instituição, autores, e-mail do apresentador, introdução / objetivos, metodologia, discussão, conclusões. A 

inclusão de referências bibliográficas mais importantes (no máximo 5) e/ou abstract é opcional. O apresentador deverá colocar sua foto na parte superior 

esquerda do pôster e um asterisco ao lado de seu nome, que deverá ser destacado em negrito. O modelo do pôster será disponibilizado na home-page da 

Faculdade de Odontologia. 

3. Além da apresentação oral dos pôsteres, em data a ser confirmada, os pôsteres também serão projetados na Sala de Estar durante todo o evento. 

 

Premiação: 

  

1. Todos os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por profissionais com reconhecida experiência em ensino, extensão e pesquisa 

(Comissão Avaliadora). 

 

2. A critério da comissão de avaliação das Apresentações Orais será outorgada menção honrosa aos trabalhos pré-selecionados. 

 

3. Os critérios a serem julgados serão: relevância do tema; metodologia e conteúdo; clareza e objetividade do texto; estética do pôster; segurança, postura, 

linguagem, desenvoltura e objetividade da apresentação. 

 

4. A sessão de premiação acontecerá no dia 20/10/2016, às 18.30h.  


