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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

 II Congresso de Odontologia da FACSETE 

 

 

Poderão ser submetidos trabalhos de iniciação científica, extensão e/ou estudos de casos realizados por 

pesquisadores, estudantes de graduação e de pós-graduação de instituições públicas e privadas, além de profissionais 

da área da saúde voltada para Odontologia. 

Cada participante poderá submeter até dois trabalhos como primeiro autor, sem limite de participação como coautoria.  

 

DATAS IMPORTANTES 

Data limite para envio de resumos: 10 de outubro de 2019 

Divulgação do resultado da avaliação: 12 de outubro de 2019 

 

SUBMISSÃO DO RESUMO 

O resumo deverá apresentar título e nome dos autores, sendo estruturado em texto corrido abordando: introdução; 

objetivos; metodologia; resultados e discussão; conclusões. O texto deverá conter no máximo 1.500 caracteres 

considerando o espaço, podendo ser enviado em português, inglês ou espanhol. 

Não deverão ser inseridos gráficos, tabelas ou outros recursos visuais. 

Atenção: conferir se as grafias estão corretas, pois serão assumidas em certificados e demais materiais oficiais do 

congresso. 

 

Os trabalhos deverão ser submetidos no formato PDF pelo e-mail: cofacsete@gmail.com 

No título do e-mail deverá constar o eixo escolhido para apresentação do trabalho e no corpo deverá constar: nome do 

autor principal do trabalho, a filiação institucional e o correio eletrônico. 

 

Eixos para identificação: 

1) Periodontia, Implantodontia, Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais;  

2) Dentística e Materiais Odontológicos;  

3) Prótese Dentária, Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial;  

4) Endodontia;  

5) Estomatologia e Patologia Oral; 

6) Odontologia Legal; 

7) Odontopediatria, Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares. 

 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

http://www.facsete.edu.br/
mailto:cofacsete@gmail.com
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Além da observância aos requisitos de estruturação dos resumos já explicitados, o processo de avaliação adotará os 

seguintes critérios: 

• Adequação eixo temático selecionado; 

• Relevância, atualidade e inovação; 

• Consistência teórica, clareza, pertinência e consecução dos objetivos; 

• Adequação da metodologia utilizada; 

• Qualidade da sistematização e organização do resumo submetido, observando a capacidade de síntese e 

clareza de exposição; 

• Adequação do título. 

 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO  

Os trabalhos submetidos serão apresentados na forma de pôster (1,70 m de altura por 0,90 m de largura).. A 

apresentação dos pôsteres acontecerá em horário definido pela Comissão Científica e comunicado através da 

programação oficial do Evento. 

 

PREMIAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ANAIS 

Para os resumos apresentados, será disponibilizado um certificado por trabalho aprovado, no qual constarão os nomes 

de todos os autores e coautores.  

O certificado de participação será entregue junto com o material do evento que deverá ser retirado na secretaria do 

Congresso, mediante confirmação de pagamento. 

Os resumos serão publicados em Anais do Congresso. 
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