Regulamento para inscrição no Painel Científico do 1° 1°
Congresso Online Orthometric e Dental Cremer
1. DA INSCRIÇÃO:
1.1. Serão aceitos trabalhos de pesquisa, teóricos ou experimentais, e casos clínicos associados à
Ortodontia, abordando os aspectos básicos sobre materiais ortodônticos, diagnóstico, prevenção e as
diversas modalidades de tratamento das más oclusões.
1.2. Os trabalhos aceitos deverão ser apresentados na modalidade ORAL.
1.3. Cada trabalho poderá ter apenas 01 (um) apresentador.
1.4. O apresentador deverá ser aluno de pós-graduação ou profissional da área contemplada no item 1.1.
1.5. Cada trabalho poderá ter, no máximo, 05 (participantes) participantes (incluindo apresentador,
coautores e orientadores).
1.6. É limitado em 03 (três) o número máximo de trabalhos por apresentador, mas NÃO há limite para
coautoria (respeitando-se os aspectos éticos que regem a coautoria).
1.7. Poderão inscrever-se: acadêmicos de graduação (apenas como coautor), pós-graduação (nível
mestrado e doutorado) e de especialização em Ortodontia.
1.8. É obrigatória a inscrição do apresentador no Congresso, sendo que a inscrição do(s) trabalho(s)
científico(s) ficará(ão) vinculada(s) a esta exigência
1.9. A ADESÃO e INSCRIÇÃO estão disponíveis no site: congresso.orthometric.com.br
1.10. Os trabalhos deverão ser incluídos dentro das seguintes categorias:
a) Fórum clínico ou
b) Fórum científico.
1.11. Cada e-mail deverá conter apenas 01 (um) trabalho, com o nome do arquivo identificado contendo o
tipo de apresentação, Fórum clínico ou Fórum científico. Além disso, a ficha para inscrição do trabalho
devidamente preenchida e anexada ao e-mail.
1.12. AS INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS DEVERÃO SER REALIZADAS ATÉ O DIA 14 DE SETEMBRO
DE 2020.
1.13. Após o recolhimento da taxa de inscrição ao congresso, enviar para
painelcientifico@orthometric.com.br comprovantes de pagamento e o formulário de trabalho preenchido.

2. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
2.1. A seleção dos trabalhos será realizada pela comissão científica do Congresso, à qual se reserva o
direito de recusar trabalhos insatisfatórios ou que estejam fora das normas de inscrição, bem como ser
soberana nas decisões e resoluções de eventuais imprevistos.
2.2. À comissão organizadora é reservado o direito de adequar a classificação e categoria do resumo
conforme os dados que nele vierem a constar.
2.3. Os resumos enviados serão avaliados por uma banca específica para cada categoria. Cada resumo
receberá um conceito de 0 a 5 por até três avaliadores distintos de maneira cegada, gerando média
classificatória não passível de recurso. Abaixo alguns critérios que serão observados pela Banca Avaliadora
na análise dos trabalhos submetidos:
- Assuntos pobremente organizados.
- Informações ausentes no trabalho: Importância do tema na área, Objetivos ou Proposição,
métodos, Resultados e Conclusões.
- Natureza do assunto não explicitada pelo título ou pelo conteúdo do trabalho.
- Assunto bem explicitado, mas de importância duvidosa.
- Critérios não muito bem definidos para a avaliação das variáveis.
- Escolha questionável de controles. Nenhum grupo controle relatado.
- Métodos para obter dados não apropriados em relação à proposição.
- Confusões entre as premissas, conduzindo a falsos raciocínios.
- Conclusões que não correspondem ao método de análise aplicado aos dados.
- Vernáculo inadequado para os resumos.
- Conclusões não suportadas pelos resultados.
- Falta de critérios de definição da amostra.
- Falta de critérios de alocação das unidades experimentais entre os grupos de estudo.
- Tipo e relevância do estudo.
- Contribuição pouco relevante em relação ao estágio atual de conhecimento do assunto.
- Metodologia inapropriada para avaliar efeito do tratamento.
- Delineamento inadequado de pesquisa.
- Falta do número de registro na Plataforma Brasil dos trabalhos que devem ser submetidos ao
Comitê de Ética em Pesquisa com humanos ou CEUA (Comissão de Ética em Estudos com
Animais).
2.4. DO RESUMO
RESUMO COMPLETO, DO TÍTULO ÀS PALAVRAS-CHAVE DEVE TER O MÁXIMO DE 1950
CARACTERES COM ESPAÇOS. FONTE: ARIAL NARROW
2.4.1. Título: no máximo, 140 caracteres com espaço, Fonte 14.
2.4.2. Autores: Máximo de 320 caracteres com espaço (Nomes completos de cada autor na ordem
natural, por ex: João Ricardo Rodrigues, separados por vírgula e o máximo de 5 autores). Fonte 11
2.4.3. Instituições: os autores deverão receber números exponenciais indicando sua instituição de origem
bem como o departamento ou centro ao qual pertencem e devem ser descritos abaixo.
2.4.4. Resumo: Texto do resumo estruturado incluindo as palavras-chave: máximo de 1500 caracteres
com espaço. fonte 11

AS PALAVRAS CHAVE deverão estar registradas no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde em
http://decs.bvs.br/)
2.4.5. Pesquisa/revisão sistemática: devem constar no resumo: objetivo, metodologia, resultados (com
análise estatística) e conclusão.
2.4.6. Relato de caso/revisão de literatura: devem constar no resumo: objetivo, relato do caso ou revisão
da literatura, e conclusão.
2.4.7. Os itens objetivos, metodologia, resultados e conclusão não deverão estar explicitados no resumo
sob a forma de tópicos, mas são itens importantes para o bom entendimento do texto científico. Preencha
adequadamente o campo Apoio Financeiro quando houver.
2.4.8. Cada trabalho deve possuir no mínimo 3 descritores (DECs Bireme). Descritores: correspondem às
palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo do trabalho. Para a escolha dos descritores, deve-se
consultar a lista de “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”, elaborada pela BIREME, (disponível em
http://decs.bvs.br/) ou a lista de “MeSh – Medical Subject Headings” (disponível em
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html);
3. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, PREMIAÇÃO E PUBLICAÇÃO
3.1. Os trabalhos serão apresentados oralmente na forma de Power Point- Tela 16:9;
3.2. Número máximo de 10 slides;
3.3. Tempo de apresentação: 10 minutos;
3.4. Tempo de arguição: 10 minutos;
3.5. Serão avaliados:
3.5.1. Estética da apresentação;
3.5.2. Clareza de apresentação;
3.5.3. Domínio do assunto;
3.5.4. Didática;
3.5.5. Metodologia do estudo;
3.5.6. Contribuição científica do trabalho;
3.5.7. Tempo de apresentação.
3.6. Serão premiados os 3 primeiros lugares das duas categorias (Fórum Científico e Fórum Clínico) com
um vale compras de produtos Orthometric na Dental Cremer nos seguintes valores : 1° Lugar –
R$ 2.000,00 / 2° Lugar – R$ 1.000,00/ 3° Lugar – R$ 500,00.
3.7. Os painéis serão publicados nos Anais da revista Ciência Plural (Revista do Programa de Pós
Graduação em Saúde Coletiva da UFRN) e certificados pela ABO-SP (Associação Brasileira de
Odontologia – Seção São Paulo)

Importante :
A apresentação do trabalho será feita em sala virtual do Google Meet, cujo link será enviado ao autor
do trabalho antecipadamente e por e-mail, já com o horário de início e término da sua apresentação.
Devido a apresentação ser feita on-line, é fundamental que o apresentador esteja utilizando uma
internet com excelente velocidade e estabilidade de conexão (de preferência que o computador
esteja cabeado e não conectado a um Wi-Fi), para evitar problemas no momento da apresentação.
A Banca estará utilizando um Link dedicado de Internet exclusivamente para o evento, mas cada
autor, precisa garantir a qualidade da sua internet no momento da apresentação, não serão aceitos
atrasos devido a problemas de transmissão causados pela internet.
Recomendamos que o autor acesse o link com 5 minutos de antecedência para testar o
compartilhamento da sua apresentação.
O não cumprimento do horário da apresentação, acarretará na desclassificação do trabalho.
4. DO ACEITE
4.1. Os trabalhos selecionados para a apresentação serão divulgados previamente no site:
congresso.orthometric.com.br a partir do dia 18 de Setembro de 2020 no seguinte modelo:
Atividade: Fórum Clínico ou Fórum Científico
Tema:
Data :
Horário da Apresentação : das ..... às .....
Formato da tela de projeção: 16:9
5. EXEMPLO DE RESUMO:

TÍTULO DO RESUMO (Letras maiúsculas) (Arial– Fonte 14)
José de Abreu1, Carlos Costa2, Marcos Guimarães3 (Arial – Fonte 11- Nomes completos de todos, sendo apenas a
letra inicial em maiúscula)
1InstituiçãoXXXX, 2Instituição XXXX, 3Instituição YYYY, 4Instituição (Arial- Fonte 11)
Introdução: ……………………..Objetivo: …………..Metodologia:............... Conclusão: .......................(ArialFonte 11, texto contínuo e sem parágrafo)
Palavras-chave: Palavra-chave nº1, Palavra-chave nº2, Palavra-chave nº3- (Arial- Fonte 11)
Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail painelcientifico@orthometric.com.br

