
 
 

 

Inscrições de trabalhos 

PRAZO PARA SUBMISSÃO: 21-02-2019 a 06-04-2019 

 

Os participantes inscritos terão direito a submeter até dois (02) trabalhos científicos 

por inscrição e caso sejam aprovados, apresentá-los. 

 
 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS: 
 
 

 Os resumos de todas as modalidades deverão conter abaixo do título, o nome 
completo de todos os autores (em ordem vertical) e com asterisco depois do nome 
do(s) apresentador(es) que deverá ser o(s) primeiro(s). Abaixo do último autor 
deverá(ão) constar o(s) nome(s) da(s) Instituição(ões) de origem ou de vínculo dos 
autores. NO MÁXIMO SEIS AUTORES POR TRABALHO. 

Os RESUMOS dos trabalhos deverão ser submetidos em formato PDF na 
modalidade de apresentação ”Pôster” em fonte Times New Roman, tamanho 12, em 
um único parágrafo, com texto “justificado”, obedecendo à seguinte forma: 

 
MODALIDADE: PESQUISA 

Título: Deve ser em caixa alta, negrito, autoexplicativo com no máximo 120 

caracteres (com espaços).  
Resumo: No máximo 2000 caracteres (com espaços), com os seguintes 
tópicos: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusão. 

Deverá ser enviado o termo do Comitê de ética nos trabalhos que envolveram 
seres humanos e o número do parecer colocado no final do painel.  

 
MODALIDADE: CASO CLÍNICO 

Título: Deve ser em caixa alta, negrito, autoexplicativo com no máximo 120 

caracteres (com espaços).  
Resumo: No máximo 2000 caracteres (com espaços). O texto do resumo deverá 
ser estruturado, com os seguintes tópicos: Introdução, Descrição do Caso clínico 
e Considerações finais.  

 
MODALIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Título: Deve ser em caixa alta, negrito, autoexplicativo com no máximo 120 

caracteres (com espaços).  
Resumo: No máximo 2000 caracteres (com espaços). O texto do resumo deverá 
ser estruturado e conter: Introdução / Objetivo: apresentar o problema como parte 

de uma experiência concreta / vivida; a pertinência do tema proposto; finalizar com 
os objetivos do trabalho. 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, Conclusões: síntese das 

conclusões mais relevantes. 
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 Em todos os resumos de todas as modalidades devem ser inseridas 3 referências 
bibliográficas recentes de acordo com a ABNT. 

  

 Após apresentação dos trabalhos, os Anais do evento estarão disponíveis no site da 
www.odonto.ufmg.br/cenex. 
 

  
APRESENTAÇÃO 
 
Forma de apresentação: PÔSTER 

Tamanho: 90 cm (largura) e altura 120 cm (altura) 

Referências: 3 referências recentes de acordo com as normas da ABNT no final do 

painel. 
Atenção: Utilizar no corpo do painel o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, 

tabelas, gráficos e esquemas. 
O apresentador deverá disponibilizar 10 (dez) minutos para sua exposição e 05 
(cinco) minutos para discussão com a banca examinadora e os demais participantes. 

 

Observação: A SUBMISSÃO e apresentação do trabalho estão condicionadas ao 

pagamento da inscrição pelo autor principal do caso. A modalidade de pagamento 

da inscrição deverá ser “Turma II: Pacote”. 
 
RESULTADO: O resultado da seleção dos trabalhos será divulgado no site do 

evento no dia 10 de abril de 2019. 
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