
EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA O II 

ENCONTRO CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA DE LAGARTO 

 

A comissão organizadora do II Encontro Científico de Odontologia de Lagarto, torna 

público o Edital de Submissão de Trabalhos Científicos para o evento, tendo como 

coordenador o Prof. Dr. Luiz Alves De Oliveira Neto. 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Processo Seletivo para apresentação de trabalhos no II Encontro Científico de 

Odontologia de Lagarto será realizado pela comissão científica do evento. O projeto 

permitirá que os acadêmicos e profissionais da área da saúde possam apresentar trabalhos 

voltados à temática "Odontologia: saúde, educação e tecnologia ". 

1. DO PÚBLICO 

Poderão participar os acadêmicos, de qualquer período da área da saúde matriculados na 

UFS ou em outras Instituições de Ensino Superior — IES, bem como profissionais de 

Odontologia e áreas afins (saúde) inscritos no ECOL. 

2. INSCRIÇÕES 

Os interessados em inscrever trabalhos científicos para apresentação no II Encontro 

Científico de Odontologia de Lagarto deverão fazer o envio dessas produções para o site 

do II ECOL, https://www.ecolodonto.com/ no período de 08/05/2019 até 10/06/2019.  

• O prazo para envio poderá ser prorrogado conforme decisão da comissão 

organizadora do ECOL 2019; 

• O trabalho só será avaliado pela comissão científica após inscrição no evento e 

confirmação de pagamento; 

 

2.1. NORMAS GERAIS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

No formulário (ANEXO I) deverá ser informado o que se pede, assim como deve constar 

o arquivo com o resumo, dentro das normas para inscrição de trabalhos acadêmicos, 

conforme especificações abaixo.  



a) Cada autor poderá submeter até 01 (um) trabalho na categoria de sua escolha; 

b) Deverão constar como integrantes: 1 (um) autor que será o apresentador do 

trabalho, 1 (um) orientador e no máximo 4 (quatro) co-autores, sendo que o 

docente orientador deverá entrar como co-autor; totalizando 5 integrantes. 

c) Em caso de enfermidade, morte de ente querido, e outras intercorrências graves, 

um dos co-autores pode apresentar o trabalho, medidante apresentação de 

atestado médico. 

d) Para trabalhos que envolvam pesquisa com seres humanos, deve-se informar o 

número do protocolo da aceitação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa-

CEP, de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, durante 

a redação do resumo no momento da inscrição, e portar uma cópia do mesmo no 

dia da apresentação; 

e) Se o estudo envolver pesquisa com animais deve-se informar o número do 

protocolo da aceitação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Animais - CEPA, de acordo com as diretrizes de normas regulamentadoras, de 

acordo com a lei 9.605/1998 e 11.794/2008, durante a redação do resumo no 

momento da inscrição, e portar uma cópia do mesmo no dia da apresentação; 

f) Os certificados conterão o título do trabalho, o nome do apresentador e dos co-

autores, sendo de extrema importância, e de responsabilidade do inscrito, que os 

dados fornecidos sejam preenchidos corretamente, uma vez que serão utilizados 

para impressão do certificado. 

g) No pôster e no slide devem conter os mesmos autores, co-autores e títulos dos 

trabalhos que forem enviados durante submissão do resumo; 

h) Durante a inscrição do trabalho, o autor deve inserir a área em que o trabalho se 

encaixa. Serão aceitos trabalhos na área de ciências odontológicas e afins: 

Dentística Restauradora; Endodontia; Estomatologia; Implantodontia; 

Odontogeriatria; Odontologia Legal; Odontologia para Pacientes Especiais; 

Odontologia em Saúde Coletiva; Odontologia do Trabalho; Odontopediatria; 

Ortodontia; Patologia Bucal; Periodontia; Prótese Dentária; Radiologia; 

Implantodontia; Cirurgia Oral Menor; Traumatologia ou Cirurgia 

Bucomaxilofacial; Microbiologia; Imunologia, dentre outras desde que 

devidamente informada na ficha de inscrição durante submissão do resumo. 

i) O trabalho que não estiver adequado às normas não será classificado, sendo 

excluído o autor e trabalho do rol de avaliação; 



 

2.2.  NORMAS PARA O RESUMO 

 

a) Título: escrito em português, fonte Arial, negrito, tamanho 12 com, no máximo, 

120 caracteres, e deverá ser totalmente escrito com letras maiúsculas e 

centralizado; 

b) Autores: os nomes completos, os nomes entre autor e co-autores devem ser 

separados por ponto e vírgula, o nome do autor deve vir primeiro (exemplo: 

MARIA Santos (autora); Carlos Almeida; Jorge Rocha.) 

c) Corpo do resumo: devem ser escritos em português, discorridos de forma 

contínua, sem subtítulos, em fonte Arial, tamanho 12, espaço entrelinhas simples, 

sem recuo, justificado, em Word, contendo de 1.200 a 1.300 caracteres com 

espaços (não é permitido uso de imagens na submissão do resumo). 

d) Palavras-chave: Os resumos devem ser acompanhados de 3 palavras-chave, 

também em português, conforme orientações do DeCS ou MeSH. 

e) Não Estruturado:  

I. Trabalhos de pesquisa devem conter: introdução, objetivo, material e 

método, resultados e conclusão. 

II. Relato de caso: introdução, relato de caso e considerações finais. 

III. Apresentação Oral: introdução, objetivos, metodologia, resultados e 

conclusão. 

 

 

2.3.  NORMAS PARA PAINEL 

 

a) O autor/apresentador terá até 5 minutos para a sua explanação oral, seguidos de 

cinco minutos para discussão; 

b) Os trabalhos deverão estar em formato de banner impresso, sendo auto-

explicativo, seguindo o esqueleto proposto para submissão do resumo. O 

tamanho do banner deve ser 0,90 (largura) x 1,20 (altura); 

c) O apresentador deverá permanecer no local do Painel no horário estipulado pela 

comissão para apresentar e discutir o seu trabalho com os congressistas e com a 

comissão julgadora quando solicitado; 



d) O atraso poderá causar desclassificação do trabalho. 

 

2.4.  NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL 

 

a) O autor/apresentador terá entre 5 e 10 minutos para a sua explanação oral, 

seguidos de cinco minutos para discussão; 

b) O autor/apresentador deverá enviar sua apresentação em formato power point 

seguindo o esqueleto proposto para submissão do resumo, até o dia 05/07/2019 

para o e-mail da comissão científica (submissao.ecol2019@outlook.com), o 

assunto do email deve estar sinalizado como “Apresentação oral IIECOL”; 

c) É importante levar a apresentação no dia da exposição em um pen drive, como 

manobra auxiliar; 

d) É de inteira responsabilidade dos autores a abertura com antecedência dos 

arquivos de apresentação nos locais indicados pela Comissão Científica, antes da 

exposição dos trabalhos. Para evitar possíveis intercorrências, aconselha-se que o 

apresentador chegue uma hora antes da apresentação; 

e) O atraso poderá causar desclassificação do trabalho; 

f) Apresentações que ultrapassarem o tempo predeterminado serão interrompidas e 

perderão pontos na avaliação; 

g) As apresentações serão realizadas em uma sala com data show como recurso e 

mesa avaliadora composta de 2 (dois) avaliadores; 

h) A assinatura da lista de presença na sala de apresentação é fator determinante na 

emissão do certificado de apresentação do trabalho. 

 

2.5.  PREMIAÇÃO E MENÇÃO HONROSA  

No dia 13/07/2019, às 17:30h, haverá divulgação dos 2 (dois) melhores trabalhos 

apresentados em cada categoria: Apresentação Oral e Apresentação em Painel. 

Os critérios de avaliação serão:  

 

I. Relevância do tema; 

II. Qualidade do material apresentado; 

III. Desenvoltura do apresentador; 

IV. Respeito ao regulamento de apresentação. 
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Em caso de empate na totalidade da nota, será levado em consideração a maior nota 

obtida pelo trabalho seguindo a ordem dos critérios de avaliação:  

1. O trabalho que obtiver maior nota no quesito de relevância do tema; 

2. O trabalho que obtiver maior nota no quesito de qualidade do material 

apresentado; 

3. O trabalho que obtiver maior nota no quesito de desenvoltura do 

apresentador; 

4. O trabalho que obtiver maior nota no quesito de respeito ao regulamento de 

apresentação. 

5. Caso haja empate em todas as modalidades supracitadas, o aluno com maior 

tempo de graduação será selecionado. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

Os resultados dos trabalhos aprovados serão comunicados pela Comissão Científica, via 

e-mail e divulgado no site do ECOL com as listas com nomes, horários, datas e locais 

das apresentações a partir do dia 30/06/2019; 

4. DO CRONOGRAMA  

Publicação do Edital 08/05/2019 

Período de Submissão dos 

resumos 

         08/05/2019 a 10/06/2019  

Avaliação/Análise dos resumos 11/06/2019  a 29/06/2019 

Divulgação dos trabalhos 

aprovados 

30/06/2019 

Apresentação do trabalho 

(Comunicação Oral e Banner) 

12/ 06/ 2019 e 13/ 06/ 2019 

5. INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DAS APRESENTAÇÕES 

(COMUNICAÇÃO ORAL) 

 

a) A apresentação deverá ser feita em PowerPoint seguindo a estrutura: introdução 

(com referência bibliografica), objetivos, metodologia, discussão dos resultados 

(com referencia bibliografica) e conclusão. Os acadêmicos terão, no maximo, 10 

(dez) minutos de apresentação com 5 (cinco) minutos para perguntas; 

b) As apresentações em PowerPoint deverão ser revisadas pelo professor 

orientador, pois a estetica (poderão ser usadas imagens de fundo que dialoguem 

com a tematica do trabalho) e as formatações da apresentação estarão sendo 

avaliadas; 



c) Os acadêmicos deverão comparecer ao local do evento 30 (trinta) minutos antes 

da apresentação, munidos com os materiais (que serão utilizados na apresentação 

do trabalho) em pen drive; 

 

 

6. AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES (COMUNICAÇÃO ORAL) 

No dia da apresentação serão adotados os seguintes criterios de avaliação: 

a) Originalidade do trabalho (0 até 2); 

b) Relevância do estudo (0 até 2); 

c) Pertinencia ao eixo escolhido (0 até 2); 

d) Organização da apresentação (0 até 2); 

e) Clareza nos dados apresentados (0 até 1); 

f) Postura/desenvoltura do(a) apresentador (a) (0 até 1) 

 

7. DAS DISPOÇÕES GERAIS 

a) A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Processo 

Seletivo contidas nos comunicados e neste Edital; 

b) O trabalho submetido somente poderá ser apresentado quando presente o(a) 

apresentador (a) e quando aprovado pelo Comitê de Ética e, outrossim, pela 

Comissão Científica; 

c) O candidato será eliminado do Processo Seletivo por burla ou tentativa de burla 

de quaisquer as normas definidas neste Edital ou nos comunicados, bem como, 

por tratamento incorreto e/ou desortês a qualquer pessoa envolvida neste Processo 

Seletivo; 

d) Somente terão direto ao certificado os acadêmicos inscritos no II Encontro 

Científico de Odonologia de Lagarto e que cumprirem os requisitos dispostos 

neste Edital. 

e) Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela coordenação do evento. 

 

 

 

 



ANEXO I 

FICHA DE SUBMISSÃO DO II ECOL: 

1. Nome do apresentador(a): 

2. E-mail do apresentador(a):  

3. Orientador(a):  

4. Categoria:  

 

Apresentação Oral (    )                     Painel (    ) 

5. Área temática:                

6. Protocolo do comitê de ética, se houver: CEEPA-PROC. N. 007/2014 

 

Título do Trabalho:  

Autores e Instituição:. 

 

RESUMO:  

 

 

 

 

 

 

 

 


