EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DO CIOFMT –
CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA FAIPE MT

Os participantes interessados em submeter trabalhos científicos para o Congresso
Internacional de Odontologia da Faipe MT, deverão enviar os resumos até o dia 19 de
setembro de 2021 (Domingo), atendendo às seguintes normas:
É OBRIGATÓRIO, a realização da inscrição do autor/apresentador para
participação no evento e, assim, conseguir submeter o trabalho científico.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
1. Período de recebimento dos resumos: 02 de agosto a 19 de setembro de 2021.
2. Serão aceitos os resumos de trabalhos em todas as áreas da Odontologia.
3. Serão aceitos resumos de trabalhos que se encaixem nas categorias: Pesquisa,
Revisão de Literatura, Relato de Caso Clínico.
4. Cada trabalho/resumo poderá ter no máximo 10 (dez) autores, ou seja, o autor
principal mais 9 (nove) coautores.
5. A inscrição/submissão dos trabalhos será realizada mediante o envio dos resumos.
6. O título deverá ser escrito em fonte Arial, tamanho 14, caixa alta, centralizado e em
negrito.
7. 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, e o orientador o último. Abaixo deverá constar o(s) nome(s) da(s)
Instituição(s) de origem ou de vínculo dos autores, e por fim, abaixo da(s)
instituição(ões) deverá conter o e-mail do autor principal.
8. O resumo deverá ser redigido na língua portuguesa, com fonte Arial, tamanho 12 e
espaçamento simples (1,0), justificado, e deverá possuir os seguintes tópicos:

Introdução, Objetivo(s), Metodologia, Resultado(s) e Conclusão(ões), não podendo
ultrapassar 2.500 caracteres, com espaço.
9. No final do resumo deve-se colocar as palavras-chaves do trabalho, de três a cinco
palavras.
10. Os trabalhos científicos deverão ser inscritos através do google forms. Para
resolução de qualquer eventualidade o e-mail de suporte é (ic_faipe@faipe.net).

NORMAS ESPECÍFICAS PARA APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS
APROVADOS

1. As informações e o título devem ser os mesmos do resumo.
2. Forma de apresentação: As apresentações serão pela plataforma Google Meet. O
autor receberá o link da videoconferência (pelo e-mail disponibilizado no resumo
enviado) 5 minutos antes do horário de apresentação do seu trabalho.
3. Apresentação no Powerpoint: no máximo 6 slides por apresentação. O trabalho
deverá ser autoexplicativo e didático. Deve ser feito o uso de textos com linguagem
clara e objetiva. O uso de ilustrações também é aconselhável (figuras, tabelas, gráficos,
etc.) O apresentador deverá disponibilizar 10 (dez) minutos para sua exposição e 05
(cinco) minutos para discussão com o avaliador e demais participantes.
4. O julgamento seguirá os seguintes critérios:
• Importância científica do trabalho;
• Coerência entre a apresentação e o resumo do trabalho;
• Adequação das conclusões aos objetivos do trabalho;
• Emprego de metodologia científica na apresentação;
• Qualidade, clareza e relevância dos resultados apresentados;
• Didática e domínio do apresentador;

• Qualidade, clareza e coerência do material apresentado;
• Cumprimento do tempo de apresentação.

