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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

PRAZO PARA SUBMISSÃO: 29/04/2019 a 13/05/2019 

 

A submissão dos resumos dos trabalhos só poderá ser realizada após inscrição do autor principal 

(apresentador) do trabalho no simpósio. 

 

Cada participante poderá inscrever no máximo 2 (dois) trabalhos para apresentação como autor 

principal, podendo, no entanto, participar como coautor em outros trabalhos sem número limite.  

 

PRAZOS 

Início de submissão de resumos: 29 de abril de 2019. 

Limite de submissão: 13 de maio de 2019. 

A divulgação dos resultados dos trabalhos aprovados será a partir do dia 27 de maio de 2019 

via e-mail e redes social do evento. Nesta data também será divulgado o cronograma das 

apresentações, bem como as categorias de cada trabalho submetido. 

 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

O envio dos resumos deverá ser realizado por meio do link do evento na página do CENEX 

Odontologia UFMG: https://www.odonto.ufmg.br/cenex/ 

 

NORMAS PARA CONFECÇÃO DOS RESUMOS 

Durante a submissão, o congressista deverá incluir na parte superior do resumo, em caixa alta, 

negrito, fonte Times New Roman, tamanho 12, uma das seguintes categorias, atentando para os 

elementos que cada modalidade de estudo deve conter. 

 

● MODALIDADE: CASO CLÍNICO 
Descrição do paciente, incluindo a idade, sexo, história clínica, comorbidades. Descrição da 

origem do caso (como e onde foi identificado). O caso deve ser descrito com todos os detalhes 

relevantes e de forma sucinta. Descrição das características importantes sobre os sinais, 

sintomas e outras características do paciente e relatando os procedimentos terapêuticos 

utilizados, bem como o desenlace do caso. Descrição de riscos associados com a intervenção, 

justificando o porquê da sua realização, considerando sua segurança e comprovação da sua 

eficácia. Atenção aos aspectos éticos. Descrição dos e exames complementares (exame clínico; 

radiografias, tomografias, exames sorológicos, histopatológico). Descrição do método de 

acompanhamento e evolução do caso clínico.  

 

 
● MODALIDADE: REVISÃO DE LITERATURA 

Fontes de informação que foram consultadas (base de dados, teses, dissertações, livros) e 

período em que foram consultadas. Descrição da estratégia de busca (bases de dados 

consultadas e descritores empregados), incluindo os limites utilizados para a pesquisa (período, 

idioma, tipos de estudo, disponibilidade do artigo), detalhando as informações de modo que 

seja possível a repetição da metodologia. Descrição dos critérios de elegibilidade dos estudos:  

tipo de estudo, amostra do estudo, local do estudo, característica da população, entre outras), 

justificando a escolha. 
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● MODALIDADE: PESQUISA CIENTÍFICA 
Local de realização e como foi feita a pesquisa. Descrição do desenho do estudo (base 

epidemiológica, base laboratorial, abordagem quantitativa ou qualitativa). Descrição da 

população de estudo com suas características. Se for utilizado amostras, descrição do critério 

de seleção. Descrição das variáveis de estudo. Descrição do instrumento de pesquisa utilizado 

(questionário, roteiro da entrevista, formulário, testes, exames). Descrição de como o 

instrumento foi aplicado e por quem. Definir o tipo de análise que foi realizada. Relato de como 

os dados foram codificados e abordagem dos aspectos éticos da pesquisa. 

 
Título: Deverá ser autoexplicativo, letras maiúsculas em negrito, fonte Times New Roman, 

tamanho 12 e com no máximo 120 caracteres (com espaços). 

 

Autores: Serão admitidos até seis (6) autores para cada trabalho incluindo o(s) apresentador 

(es) e o professor da instituição responsável pelo trabalho.  

Os resumos de todas as modalidades deverão conter abaixo do título, o nome completo de 

todos os autores e com asterisco depois do nome do apresentador que deverá ser o primeiro. 

Os nomes deverão ser redigidos por extenso, separados por vírgulas e na ordem a ser publicada, 

sendo o apresentador o primeiro autor e o orientador do trabalho o último autor.  

Exemplo: Sofia Martins Braga1*, Davi Carlos da Silva2.  

Abaixo do último autor deverá constar o nome da Instituição de origem ou de vínculo dos 

autores e e-mail do autor apresentador.  

 

Os resumos dos trabalhos deverão conter, no máximo, 2000 caracteres (com espaços). A 

submissão deverá ser em formato PDF, fonte Times New Roman, tamanho 12, em um único 

parágrafo, com texto “justificado”, obedecendo à seguinte forma: Introdução, Objetivos, 

Metodologia, Resultados e Conclusão. Isto para qualquer modalidade inscrita, caso clínico, 

revisão de literatura ou pesquisa científica. 

 

 

Descritores: Selecionar até 3 palavras-chaves (correspondem às palavras ou expressões que 

identifiquem o conteúdo do resumo). Deve-se consultar a lista de “Descritores em Ciências da 

Saúde - DeCS”, elaborada pela BIREME, (disponível em http://decs.bvs.br/). 

  

 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

 

A avaliação dos resumos será feita pela comissão científica da I SOPICS e serão utilizados os 

seguintes critérios: 

 

● Adequação dos resumos às normas de submissão. 
● Adequação do trabalho à categoria na qual foi inscrito. 
● Tipo e relevância do estudo. 
● Contribuição em relação ao estágio atual de conhecimento do assunto. 
● Adequação da metodologia para a avaliação do efeito do tratamento. 
● Adequação do delineamento à pesquisa. 
● Registro na Plataforma Brasil dos trabalhos que devem ser submetidos ao Comitê de 

Ética em Pesquisa com humanos ou na CEUA (Comissão de Ética em Estudos com 

Animais). 
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● Apresentação clínica não usual, dificuldade diagnóstica e detalhamento completo do 

caso (caso clínico). 
● Originalidade do estudo e inclusão das informações sobre a metodologia e seus 

principais resultados (pesquisa). 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO  

 

Forma de apresentação: Pôster/banner. 

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

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

gráficos e esquemas.  

Apresentação: O apresentador deverá disponibilizar 05 (cinco) 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. 

 

ANAIS 

Após apresentação dos trabalhos, haverá a publicação de Anais do evento. 

 

 

 

Quaisquer possíveis dúvidas serão esclarecidas por meio do e-mail: isopicsufmg@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 


