
                                         EDITAL 
 

A comissão organizadora da IV Semana Acadêmica de Odontologia da Universidade 

Católica de Pelotas, nos termos do presente edital, torna pública a exposição de pôsteres de 

trabalhos científicos no período de 06 de maio de 2019 a 10 de maio de 2019, durante o 

evento. Os trabalhos científicos devem ser submetidos para avaliação conforme as normas 

dispostas neste Edital. 

 

1 – Disposição Inicial 

 

Os trabalhos acadêmicos científicos que forem submetidos à avaliação e receberem o 

aceite da coordenadoria científica estarão aptos e, portanto, incluídos na programação do 

evento.O objetivo na realização deste evento é oferecer à comunidade acadêmica um espaço 

para a apresentação e discussão de trabalhos científicos, possibilitando a troca de informações 

e ampliação, bem como a aproximação dos profissionais dedicados ao estudo, visando à troca 

de experiências. 

 

1.1 – Dos participantes 

 

Estarão aptos a participar da submissão dos trabalhos, acadêmicos em nível de 

graduação que possuam trabalhos na área de Odontologia, assim como profissionais e 

pesquisadores, com trabalhos em desenvolvimento ou já desenvolvidos. Serão aceitos 

trabalhos de pesquisa, relatos de casos clínicos e revisões da literatura. 

 

1.2 – Do envio e avaliação dos trabalhos 

 

As inscrições dos trabalhos deverão ser realizadas pelo apresentador, sendo este, 

responsável pelo envio e adequação do mesmo às normas descritas neste edital. 

O prazo para o envio dos resumosteráinício em 15 de abril de 2019 e término nodia 26 

de abril de 2019 às 23:59. Os trabalhos recebidos após a data e horário descrito neste edital não 

serãoavaliados. 

A avaliação dos trabalhos será realizada pelo comitê científico da IV Semana 

Acadêmica, e os trabalhos aprovados serão divulgados no site da Universidade Católica de 

Pelotas no dia 30 de abril de 2019.  

 



2 – Da Apresentação dos Trabalhos Científicos 

 

Os trabalhos aprovados serão apresentados na modalidade de pôster científico, no 

tempo máximo de 10 minutos.Ao final de apresentação, os avaliadores poderão realizar 

perguntas e comentários em um período de 5 minutos. O pôster deve apresentar medidas de 

80x120 cm.A data e horário das apresentações será divulgada em conjunto com a lista de 

trabalhos aprovados, assim como o local para fixação dos pôsteres.  

A banca de avaliadores será composta por docentes convidados. A presença do autor-

apresentador será essencial no evento para apresentar o pôster, e assinar a ata de presença.A 

impressão e fixação do pôster para exibição em data e hora programadas é de total 

responsabilidade do autor apresentador. 

 

 

3 – Instruções para Confecçãodo Resumo Científico 

  

Os resumos deverão ser enviados ao Comitê Científico do Evento por meio de seguinte 

e-mail: 4sao.cientifico@gmail.com. O resumo deverá seguir o modelo descrito abaixo. 

 

3.1 – Autores 

 

Cada trabalho poderá ter até cinco autores, sendo que o último autor deverá ser o 

orientador do trabalho. A autoria dos trabalhos será realizada pela ordem dos autores, 

indicados no início do documento em que consta o resumo. O nome completo de cada autor 

deverá vir logo abaixo do título do trabalho a ser apresentado, apontando-se em nota de rodapé 

no documento as informações institucionais sobre cada umdeles.As informações referentes aos 

autores incluem: Nome completo, titulação, vínculo e e-mail. 

 Ficará autorizado divulgar os trabalhos apresentadosdurante o evento no site e 

endereços eletrônicos doevento. 

 

3.2 –Formato do Resumo 

 

O resumo deverá ser conter até 300 palavras (Arial, tamanho 12, espaçamento 1.5). 

Não deverá conter notas e/ou referências. A utilização de abreviações não é incentivada. 

Deverá ser estruturado, nos seguintes itens: Introdução; Objetivo; Metodologia (Relato de 

Caso); Resultados; Conclusão. 

Três palavras-chave devem ser inseridas após o resumo, conforme as normas. 

 



4 – Da Confecção do Pôster 

 

O autor-apresentador será responsável por confeccionar o pôster, levá-lo e pendurá-lo 

no dia, local e horários programados para a sua apresentação. O pôster deverá apresentar 80 

(largura) x 120 (altura) cm, com cordão para pendurar. O tamanho da fonte deverá permitir a 

leitura. 

O pôster deverá conter as informações do trabalho, podendo acrescentar figuras, fotos, 

tabelas e outros recursos gráficos. Lembre-se de colocar os campos essenciais: Título do 

trabalho idêntico ao descrito no resumo - Atenção: Não altere o título do trabalho, pois isso 

poderá eliminar seu registro de apresentação. Nome(s) do(s) autor(es); Instituição do(s) 

autor(es) e orientador(es). Introdução; Objetivos; Métodos; Resultados; Considerações Finais. 

 

4.1 – Apresentação do pôster 

 

Não será permitido: O uso de Datashow, retroprojetor, computador, microfone e/ou 

outros equipamentos elétricos. Apresentação oral ou performática. 

No dia programado para a apresentação do pôster: O autor deverá levar o pôster pronto 

e já com cordão para pendurar. Seguir direto para o espaço reservado com o número do pôster 

(já sinalizado pelos organizadores do evento) e pendurá-lo. 

Durante o horário da apresentação o autor-apresentador deverá ficar junto ao pôster, 

atento ao suporte dos visitantes e comissão avaliadora. 

 

5– Critérios para aceitação dos trabalhos 

 

Os trabalhos serão avaliados segundo os critérios de pertinência do conteúdo, 

relevância do tema, a clareza e articulação apresentada nos conceitos e ideias, atualização dos 

conceitos e compatibilidade com as normas de submissão dos trabalhos. 

 

6 – Menção honrosa 

 Os três melhores trabalhos selecionados pela banca avaliadora receberão um 

certificado de menção honrosa, assim como premiaçõescom intuito de promover conhecimento 

e crescimento odontológico, não serão ofertados prêmios em dinheiro.  

 A divulgação dos trabalhos será realizada na cerimônia de encerramento, caso o autor-

apresentador não esteja presente o trabalho será desclassificado da premiação. 

 

 



7 – Disposições Finais 

 

A inscrição e participação na IV Semana Acadêmica de Odontologia da Universidade 

Católica de Pelotas é considerada pré-requisito para a inscrição de trabalhos no evento (valores 

separados). No caso de o autor-apresentador não estar inscrito até o momento da avaliação do 

resumo pela Comissão Científica, este será recusado sem comunicação prévia. 

A comissão não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas por 

quaisquer motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários. Assim, é 

recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a 

devida antecedência. 

Uma vez paga, a taxa de inscrição não será devolvida sob nenhuma hipótese, mesmo 

que o trabalho submetido não seja aceito pelo Comitê Científico do Evento, ou não atenda 

qualquer dos critérios transcritos neste edital. 

 

8-Inscrições e Valores 

  

 

 Para submissão de trabalhos os académicos devem estar inscritos na semana académica 

e maistaxa de Vinte reais; e Cinquenta reais para os demais profissionais.  
 

 

Pelotas, 08 de abril de2019 

 

 

 
 


