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REGULAMENTO do XV Encontro Científico da FAO UFMG  versão on line 
 
Disposições Gerais: 
O XV Encontro Científico será realizado de forma totalmente on line e gratuita, durante os dias 17, 18 e 19 de 
junho de 2021. Serão aceitos trabalhos de pesquisa, desenvolvidos nos níveis de graduação (iniciação 
científica, trabalho de conclusão de curso, experiências de estágio), pós-graduação e projetos de extensão, 
assim como trabalhos desenvolvidos por professores e profissionais/pesquisadores. Os temas apresentados 
deverão ser relevantes para a Odontologia. 
 
Modalidade de apresentação e normas 
O trabalho submetido para apresentação no XV Encontro Científico da FAO UFMG deverá ser ORIGINAL. 
Entende-se por original um trabalho de pesquisa que não tenha os resultados publicados (nem mesmo como 
resumo) ou apresentados em encontro científico nacional ou internacional (excluindo encontros institucionais).  
 
Painel Graduação - Prêmio Prof. Jorge de Souza Lima 
Participam nessa modalidade todos os trabalhos científicos elaborados, desenvolvidos e apresentados por 
alunos de graduação. Serão aceitos trabalhos nas modalidades: pesquisa científica, revisão de literatura 
sistemática ou não, relato de caso clínico e relato de experiência.  
Os trabalhos inscritos nessa modalidade concorrem ao Prêmio Prof. Jorge de Souza Lima, sendo entregue 
um certificado ao 1º lugar geral e menções honrosas para o 2º e 3º colocados.  
 
Painel Pós-Graduação - Prêmio Prof. Badeia Marcos. 
Participam nessa modalidade todos os trabalhos científicos elaborados, desenvolvidos e apresentados por 
alunos de pós-graduação (regularmente matriculados em cursos de especialização; mestrado ou doutorado 
acadêmico ou profissional e pós-doutorado) e professores. Serão aceitos trabalhos nas modalidades: 
pesquisa científica, revisão de literatura sistemática ou não, relato de caso clínico, relato de experiência ou 
produto técnico-tecnológico. Os trabalhos inscritos nessa modalidade concorrem ao Prêmio Prof. Badeia 
Marcos, sendo entregue um certificado ao 1º lugar geral e menções honrosas para o 2º e 3º colocados.  
 
Painel Extensão  Prêmio Prof. Edison José Correia 
Participam nessa modalidade todos os trabalhos científicos (relatos de caso clínicos e resultados de pesquisa) 
elaborados e desenvolvidos no âmbito da Extensão Universitária e apresentados por qualquer um dos 
membros da equipe executora da ação de Extensão. Os trabalhos inscritos nessa modalidade concorrem ao 
Prêmio Prof. Edison José Correia, sendo entregue um certificado ao 1º lugar geral e menções honrosas para 
o 2º e 3º colocados.  
 
Painel Trabalhos de Conclusão de Curso- Prêmio Profa. Helena Heloisa Paixão  
Participam nessa modalidade todos os trabalhos científicos resultantes de Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC) de graduação em Odontologia apresentados por estudantes de graduação ou egressos de qualquer 
instituição de ensino superior. A defesa do TCC no âmbito do curso de graduação poderá ou não ter ocorrido 
previamente. Serão aceitos trabalhos nas modalidades: pesquisa científica, revisão de literatura sistemática 
ou não, relato de caso clínico e relato de experiência. Os trabalhos inscritos nessa modalidade concorrem ao 
Prêmio Profa. Helena Heloisa Paixão, sendo entregue um certificado ao 1º lugar geral e menções honrosas 
para o 2º e 3º colocados.  
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Painel Internato em Saúde Coletiva  Prêmio Prof. Antônio Leite Alves Radicchi 
Participam nessa modalidade todos os relatos de experiência dos alunos que cursaram disciplinas de 
Internato e/ou Estágios em Saúde Coletiva de qualquer instituição de ensino superior. Os trabalhos inscritos 
nessa modalidade concorrem ao Prêmio Prof. Antônio Leite Alves Radicchi, sendo entregue um certificado ao 
1º lugar e duas menções honrosas para o 2º e 3º colocados.  
 
Submissão dos resumos 
Os resumos deverão ser enviados pelo site do XV Encontro Científico, através de um formulário on line, e 
serão analisados pela Comissão Avaliadora indicada pela Comissão Organizadora do Encontro Científico.   
 
Formatação (modelo disponibilizado no site) 
- Título: máximo 120 caracteres (sem espaço). 
- Autores: No máximo, 6 autores. Nome completo, com sobrenome usado para citação em letras maiúsculas, 
separados por vírgulas. Exemplo: Cristiane Meira ASSUNÇÃO*, Cristiane Baccin BENDO, Júnia Maria Cheib 
SERRA-NEGRA. (Atenção: o apresentador, obrigatoriamente deverá estar como primeiro autor e responsável 
pela submissão do resumo, indicado por um asterisco). 
- Resumo: Deverá conter no mínimo 1000 e no máximo 1350 caracteres (sem espaços) e preferencialmente 
ser estruturado em Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusões. Não poderá conter gráficos, 
figuras, radiografias, fotos, tabelas ou referências bibliográficas. 
- Palavras-chave: entre três e seis palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo do artigo. Para 

ço eletrônico http://decs.bvs.br. 
- O apoio financeiro e o número do parecer de aprovação por comitê de ética em pesquisa, quando houver, 
devem ser adequadamente indicados. A ausência de aprovação no Comitê de Ética e envio do arquivo em 
PDF é motivo de recusa do resumo, no caso de estudos com seres humanos e/ou animais. O documento de 
aprovação por comitê de ética deverá estar disponível no momento da apresentação do trabalho, durante o 
evento. 
Os resumos que não seguirem a estrutura descrita acima serão desconsiderados. 
- O tema central do trabalho deverá estar incluído em uma das áreas abaixo: 
(1) Ciências Básicas e Aplicadas à Odontologia (Anatomia / Fisiologia / Histologia / Embriologia / 
Biossegurança / Bioquímica / Farmacologia / Microbiologia / Imunologia)  
(2) Cirurgia e Traumatologia buco-maxilo-facial / Implantodontia / Periodontia / Harmonização Orofacial 
(3) Dentística / Endodontia / Prótese / Materiais Odontológicos 
(4) Saúde Coletiva / Práticas Integrativas Complementares (PICs) 
(5) Odontopediatria / Ortodontia / Pacientes especiais  
(6) Clínica Odontológica / Odontogeriatria  
(7) Patologia / Estomatologia / Semiologia / Radiologia 
(8) Outra área 
- O prazo para recebimento de resumos será do dia 03/05/2021 até o dia 21/05/2021 (6ª feira). 
- O resultado da seleção dos trabalhos será divulgado na home-page na Faculdade de Odontologia e nas 
redes sociais do XV Encontro Científico a partir do dia 31/05/2021 (2ª feira).   
 
 
INSCRIÇÃO NO EVENTO 
 
Após a divulgação do trabalho selecionado, o autor apresentador deverá se inscrever e enviar o poster em 
formato PDF através do formulário on line até a data-limite: dia 04/06/2021 (6ª feira). O não envio do poster 
no formato adequado dentro do prazo implicará automaticamente na exclusão do trabalho selecionado. Os 
posters serão publicados na página do XV Encontro Científico e poderão ser acessados pela comunidade 
acadêmica. No dia da apresentação a comissão organizadora se responsabilizará pelo compartilhamento na 
respectiva plataforma digital.  
 

1. Cada autor poderá ser apresentador de até dois trabalhos diferentes, desde que em modalidades 
distintas. Por exemplo, graduação e extensão, pós-graduação e internato. Deve-se ressaltar que o 
autor-apresentador deverá estar inscrito no evento. 
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2. O período para inscrição dos apresentadores será de 03/05/2021 a 04/06/2021. 
3. Os participantes sem apresentação de trabalhos poderão se inscrever até a véspera do início do 

evento (16/06/2021) para que os links de acesso possam ser encaminhados aos respectivos emails. 
Não serão realizadas inscrições durante os dias do evento devido a capacidade limitada das 
plataformas digitais.  

4. O certificado digital de apresentação será conferido apenas ao apresentador do trabalho, constando o 
nome de todos os autores e será encaminhado ao email do apresentador. 

5. O certificado digital de participação será conferido a todos os inscritos no evento e enviado ao email 
cadastrado durante a inscrição.  

 
 
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

1. Os pôsteres digitais deverão ser enviados até o dia 04/06/2021 (6ª feira). 
2. Os trabalhos nas modalidades Painel Graduação e Internato em Saúde Coletiva, serão apresentados 

no dia 17/06 de 18h30min às 21h. 
3. Os trabalhos na modalidade Painel Pós-Graduação serão apresentados no dia 18/06 de 14h às 18h, 

sendo que os alunos de mestrado ou doutorado profissional apresentarão às 18h30min às 21h. 
4. Os trabalhos nas modalidades TCC e Extensão serão apresentados no dia 18/06 de 18h30min às 

21h. 
5. Os trabalhos premiados serão divulgados no dia 19/06 às 11 horas na sessão de encerramento.  
6. Todos os trabalhos aceitos e apresentados serão publicados em Suplemento on line da Revista 

Arquivos em Odontologia da Faculdade de Odontologia da UFMG. Os trabalhos não apresentados 
por ausência do apresentador não serão publicados.  

 
Normas para apresentação dos pôsteres digitais: 
 
Todos os trabalhos serão apresentados na forma de pôster digital, que deverão conter: título do trabalho, 
instituição, autores, e-mail do apresentador, introdução/ objetivos, metodologia, resultados, 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.  

  
1. Os estudos desenvolvidos com seres humanos/animais deverão, obrigatoriamente, mencionar 

aprovação por comite de ética em pesquisa, e o documento de aprovação deverá estar disponível no 
momento da apresentação. 

 
2. O pôster digital deverá ser elaborado em PowerPoint nas medidas 19,05 cm de largura x 33,87 cm de 

altura no modo retrato (vertical). Tabelas, fluxogramas, gráficos podem ser incluídos, as fotos devem 
ser em formato JPG (com resolução mínima de 1080 x 1920). Sugere-se selecionar o tamanho de 
fonte de no mínimo 12 para o título, 9 para conteúdos gerais e 6 para referências. Para evitar cortes 
nos textos, é importante que as margens laterais utilizadas no modelo sejam respeitadas. O pôster 
deverá ser salvo em formato de arquivo PDF, num tamanho máximo de 8Mb. Um arquivo modelo, com 
sugestão de layout, poderá ser acessado na página do XV Encontro Científico da FAO UFMG. O 
arquivo deverá ser enviado por meio do formulário on line, impreterivelmente até o dia 04/06/2021. No 
respectivo dia da apresentação os arquivos serão compartilhados pela comissão organizadora. NÃO 
SERÁ POSSÍVEL REALIZAR ALTERAÇÕES OU PEDIR PARA COMPARTILHAR O PAINEL NA 
PLATAFORMA DIGITAL NO DIA DA APRESENTAÇÃO.  

 
3. O tempo de apresentação é de 5 minutos seguidos de, aproximadamente, 5 minutos para arguição dos 

avaliadores. Os trabalhos serão apresentados seguindo uma ordem que será divulgada aos 
apresentadores previamente. Pede-se que todos os apresentadores estejam conectados na respectiva 
sala da plataforma virtual no início da sessão e aguardem sua vez para apresentar. A ausência do 
apresentador no momento da arguição pela comissão avaliadora o eliminará da concorrência ao 
prêmio e o excluirá da publicação no Suplemento on line da Revista Arquivos em Odontologia. 
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Premiação: 
  

1. Todos os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Avaliadora. 
 

2. Os critérios de avaliação de cada trabalho serão: qualidade, objetividade, consistência teórica, 
adequação metodológica e clareza do resumo; domínio do conteúdo apresentado, capacidade de 
explicitação dos resultados e das contribuições/relevância da pesquisa durante a arguição pela 
comissão avaliadora. 

 
 

3. A sessão de premiação on line acontecerá no dia 19/06/2021, às 11horas.  
 

 
 

Datas importantes 
 

03/05 Abertura da submissão dos trabalhos 

21/05 Data limite para submissão dos trabalhos 

31/05 Divulgação dos trabalhos aceitos 

03/05 Abertura das inscrições para o evento 

04/06 Data limite para inscrição dos apresentadores 

04/06 Data limite para envio dos pôsteres digitais 

16/06 Encerramento das inscrições para o evento 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

Comissão Organizadora do XV Encontro Científico da FAO UFMG 


