REGULAMENTO E PROGRAMAÇÃO

I ENCONTRO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DA FOUFMG

Tema Central: Apresentação dos trabalhos de conclusão de curso de graduação em Odontologia
desenvolvidos na FOUFMG ou em outras instituições de ensino superior

Local do evento:
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais
Av. Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha
CEP 31270-901
Telefone: 3409-2420
Fax: 3409-2438

Período de realização:
De 07 e 09 de novembro de 2018

Inscrições no evento: As inscrições para o evento serão realizadas exclusivamente pela internet, no
site www.odonto.ufmg.br/cenex.
Inscrições com apresentação de trabalhos: As inscrições para apresentação de trabalhos e envio de
resumos deverão ser realizadas no período de 01/10/2018 a 15/10/2018
Inscrições sem apresentação de trabalhos: As inscrições para participantes deverão ser realizadas
até o dia 01/10/2018 a 01/11/2018

OBJETIVO
O Encontro de TCC tem como objetivo divulgar os trabalhos de conclusão de curso de graduação em
Odontologia desenvolvidos na Faculdade de Odontologia da UFMG ou em outras instituições de
ensino superior.

MODALIDADES DE TRABALHOS
No I Encontro ocorrerão apresentações de TCC de cursos de graduação em Odontologia em formato
de painel. Poderão ser apresentados trabalhos elaborados como Trabalho de Conclusão de Curso de
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graduação em Odontologia, devendo ser apresentados por estudantes de graduação ou concluintes.
Serão aceitos trabalhos nas modalidades: pesquisa científica, revisão de literatura, relato de caso
clínico e relato de experiência. Os trabalhos poderão ou não ter sido previamente apresentados nos
cursos de graduação. Os trabalhos serão selecionados pela comissão julgadora.

PROGRAMAÇÃO
Sala de estar: divulgação do material do TCC (Guia e site)
Dia 07 de novembro
1ª Sessão de Apresentação de painéis: apresentação de trabalhos (18:30 – 19:30)

Dia 08 de novembro
2ª Sessão de Apresentação de painéis: apresentação de trabalhos (18:30 – 19:30)

Dia 09 de novembro
18:30 h – Sessão de Encerramento.
Entrega de Menção Honrosa e Prêmio Professora Helena Heloísa Paixão para os trabalhos
apresentados no I ENCONTRO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE ODONTOLOGIA

SUBMISSÃO DE TRABALHOS:

1. Cada trabalho poderá ter no máximo 6 (seis) autores.
2. Cada autor poderá ser apresentador de apenas um trabalho, sendo que o autor-apresentador
deverá estar inscrito no evento.
3. O prazo para inscrição dos trabalhos será até 15/10/2018. Os resumos deverão ser enviados
pelo site: www.odonto.ufmg.br/cenex.
4. 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 30/11/2018 no site:
www.odonto.ufmg.br/cenex.
5. 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 30/11/2018 para imprimi-lo.
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NORMAS PARA OS RESUMOS:
1. 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.
2. Os resumos deverão ser redigidos em fonte Times New Roman, tamanho 12, em um único
parágrafo, com texto “justificado” (em arquivo PDF), obedecendo à seguinte forma:
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 sobrescrito. 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 a relevância/inovação do TCC e apresentar os objetivos
do trabalho
2) Metodologia: apresentar uma descrição da metodologia
3) Resultados/Relato do caso ou experiência: Apresentar os resultados da revisão da
literatura ou da pesquisa. Relatar o caso ou experiência.
3) Conclusões: síntese das conclusões mais relevantes.
4. O prazo máximo para recebimento de resumos é dia 15/10/2018
5. O resultado da seleção dos trabalhos será divulgado no site www.odonto.ufmg.br/cenex a
partir do dia 26/10/2018.
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 Poster em 10 minutos
2. O pôster deverá conter: título do trabalho, instituição, autores, e-mail do apresentador,
introdução / objetivos, metodologia, resultados e 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 direita do pôster e um asterisco ao lado de seu
nome, que deverá ser destacado em negrito. O modelo do pôster será disponibilizado no site
www.odonto.ufmg.br/cenex.
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3. O horário de afixação dos pôsteres será divulgado posteriormente
9 - PREMIAÇÃO:
1. Todos os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por profissionais
com reconhecida experiência em ensino, extensão e pesquisa.
2. A critério da comissão de avaliação será outorgada menção honrosa e premiação aos
trabalhos pré-selecionados. O trabalho com melhor avaliação será agraciado com o Prêmio
Professora Helena Heloísa Paixão. Os melhores trabalhos em cada tipo de TCC (revisão
de literatura, pesquisa, relato de caso clínico e relato de experiência) receberão menção
honrosa.
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 09 de novembro de 2018.

