
 
 

II Encontro de Odontologia Social e Preventiva de 
Araguaína 

23, 24 e 25 de setembro de 2021 

 

 

Edital para submissão de Resumos Científicos 

 
 
1. NORMAS DE SUBMISSÃO 

 
 

1.1 A submissão de resumos científicos estará aberta para o envio a partir do 
dia 30 de agosto de 2021 e encerrará no dia 18 de setembro de 2021 às 
23h59 (horário de Brasília). 

 
1.2 Para a submissão de resumos científicos, será cobrada uma taxa no valor 

de R$ 15,00 (quinze reais) por trabalho, que deverá ser efetuado por meio 
de depósito ou transferência bancária em alguma das seguintes contas: 

 

 Banco do Brasil: Agência: 1161-4, Variação: 51, Conta poupança: 
57140-7, CPF: 030.836.072-96, Giovana Maia Padilha. 
PIX CELULAR: (63) 99985 - 1122 

 

 Banco Bradesco: Agência: 5732, Conta poupança: 6633-8, 
CPF: 036483092-18, Elias Soares da Silva Neto. 
PIX CPF: 03648309218 

 

 

1.3 Após o pagamento ser realizado, o comprovante deverá ser enviado para o 
e-mail pagamentolatop@gmail.com, sendo que o assunto do e-mail deverá 
conter o nome completo e CPF do autor principal e deverá está anexado 
ao e-mail o comprovante de transferência. 

 
1.4 Os resumos devem ser enviados para a avaliação, exclusivamente, no site 

do UNITPAC, por meio do link que está disponível na biografia do Instagram 
da LATOP (@latop.unitpac). 

 
 
1.5 A submissão do resumo deve ser realizada pelo autor principal sendo o 

mesmo o apresentador, que deverá estar, obrigatoriamente, inscrito no II 
Encontro de Odontologia Social e Preventiva de Araguaína. 

mailto:pagamentolatop@gmail.com


1.6 Todos os resumos científicos aprovados e apresentados serão publicados 
em Anais na modalidade digital do II Encontro de Odontologia Social e 
Preventiva de Araguaína. 

 
1.6.1 O link para acesso aos Anais estará disponível em até 60 dias após a 

data final do evento. 
 
1.6.2 Os resumos serão publicados em Anais assim como submetidos para 

avaliação, sendo que o seu conteúdo é de extrema responsabilidade dos 
autores. 

 
1.7 Os trabalhos poderão ser apresentados por graduandos, pós-graduandos, 

profissionais e professores da área da Saúde. Por favor, identificar a sua 
atuação no final do resumo. 

 
1.8 Será permitido no máximo 01 (uma) submissão por autor principal, ou seja, 

primeiro autor e apresentador, e, no máximo 05 (cinco) co-autores por 
trabalho, incluso o orientador (que deverá ser inserido por último). Sendo 
assim, cada trabalho poderá ter 5 autores mais um orientador, somando-se 
seis integrantes. É obrigatório conter no mínimo um orientador por trabalho, 
sendo ele especialista, mestre ou doutor. 

 
1.9 Em trabalhos envolvendo seres humanos e/ou animais, é necessário estar 

indicado no resumo o número do protocolo de aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) e/ou Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). Não 
serão aceitos trabalhos que necessitem de comitê de ética sem a devida 
aprovação. 

 

1.10 Não será aceito qualquer tipo de alteração após a submissão do trabalho. 
O trabalho somente será aceito ou recusado. Sem possibilidade de 
alterações e/ou correções. 

 
1.11 Recomendamos rigor na correção e na apresentação dos resumos, pois 

os mesmos serão publicados em anais na forma em que forem recebidos, 
sem revisão técnica e/ou gramatical, sendo de inteira responsabilidade do 
autor. 

 

1.12 A organização do evento estará isenta de quaisquer responsabilidade ou 
inconveniente, seja ele plágio, conflito de interesse entre autores e/ou 
empresas, e outras atitudes antiéticas por parte dos autores dos trabalhos. 
Portanto, o conteúdo do resumo científico e a apresentação são de inteira 
responsabilidade dos autores do resumo científico, conforme submissão e 
apresentação. 

 

1.13 A publicação da lista com os trabalhos aceitos será disponibilizada até o 
dia 18 de setembro 2021 no Instagram da liga (@latop.unitpac). 

 
1.14 A organização do evento NÃO EMITIRÁ pareceres e justificativas para a 

não seleção de trabalhos submetidos. 



2. NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO RESUMO 
 
2.1 O resumo deve ser digitado em português, em formato A4, fonte ARIAL 

tamanho 12, parágrafo único, espaçamento simples e justificado. Título em 
negrito, autoexplicativo com no máximo 150 caracteres (com espaços), 
somente com a primeira letra maiúscula, salvo nomes científicos. Abaixo do 
título deve conter os nomes completos do autor e co-autores, sem 
abreviações. O orientador do trabalho deve estar entre os co-autores, sendo 
o último nome. O nome do apresentador, obrigatoriamente, deve ser o 
primeiro da lista de nomes, este será considerado como autor principal. 
Deverá conter no mínimo 03 (três) palavras-chaves, e no máximo 05 (cinco) 
palavras-chaves, sendo essas as que melhor caracterizem o trabalho, 
considerando, preferencialmente, a terminologia adotada pelos Descritores 
em Ciências da Saúde (DeCs). A digitação do texto deverá ser contínua, com 
máximo de 1.500 caracteres sem espaços. Não deve conter gráficos, 
tabelas, referências bibliográficas ou qualquer ilustração. Não iniciar 
sentenças com numerais. No caso de nomes de espécies utilizar o termo em 
latim em itálico, conforme as normas da língua portuguesa. 

 
2.2 Deve ser indicado o tipo (modalidade) do trabalho desenvolvido. Deve ser 

enquadrado entre: 
 

a. REVISÃO DE LITERATURA: Título em negrito, deve estar somente a 
primeira letra maiúscula, salvo nomes científicos, autoexplicativo. O texto 
do resumo deverá ser estruturado, com os seguintes tópicos: Introdução, 
Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusões. Os tópicos deverão estar 
destacados em Negrito. 

 
 

b. RELATO DE CASO(S) CLÍNICO(S): Título em negrito, deve estar somente 
a primeira letra maiúscula, salvo nomes científicos, autoexplicativo. O texto 
do resumo deverá ser estruturado, com os seguintes tópicos: Introdução, 
Descrição do(s) Caso(s) Clínico(s) e Considerações finais. Os tópicos 
deverão estar destacados em Negrito. 

 
 

c. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Título em negrito, autoexplicativo. O texto do 
resumo deverá ser estruturado e conter: Introdução/Objetivo: Apresentar o 
problema como parte de uma experiência concreta/vivida; a pertinência do 
tema proposto; finalizar com os objetivos do trabalho. Metodologia: 
apresentar uma descrição contextual de onde e quando foi a experiência, 
e Considerações Finais. Os tópicos deverão estar destacados em Negrito. 

 
d. TRABALHO ORIGINAL DE PESQUISA: Título em negrito, autoexplicativo. 

O texto do resumo deverá ser estruturado e conter: Introdução, Objetivo, 
Metodologia, Resultados e Conclusão. Os tópicos deverão estar 
destacados em Negrito. 

 

 
3. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 



3.1 Adequação às normas do evento. 
 
3.2 Relevância e contribuição científica e/ou clínica do tema, correlação 

título/trabalho. 
 
3.3 Redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade 

e estrutura formal). 

 
 

4. NORMAS PARA APRESENTAÇÕES 
 
4.1 As apresentações serão realizadas de modo online por meio de vídeo 

conferência, sendo ela na plataforma ZOOM, e serão transmitidas via 
youtube no dia 25/09/2021. Os canais do youtube serão divulgados no 
Instagram da liga. As apresentações acontecerão ao vivo e não ficarão 
disponíveis para acessos posteriores. 
Obs.: A ordem de apresentação e horários serão disponibilizados via e-mail 
para o apresentador do trabalho e também no Instagram da liga 
@latop.unitpac. 

 
4.2 A confecção dos slides é de inteira responsabilidade do autor. 

 
4.3 Para a confecção do slide, esse deve conter os itens necessários por 

modalidades para estruturação do material de apresentação (os mesmos do 
corpo do resumo), é obrigatório conter o item Referências, ao final da 
apresentação. Obs: Não há limites de página no slide. 

 

4.4 As apresentações dos resumos aprovados terão, no tempo máximo, 10 
minutos para a explanação e 05 minutos de arguição para cada avaliador, 
com tempo total de 20 minutos. 

 
4.5 Será enviado ao apresentador um e-mail com as instruções e link de acesso 

à plataforma zoom anteriormente a data da apresentação. 
Obs.: No dia da apresentação, conferir a caixa de spam, pois as vezes o e- 
mail pode ser direcionado para esse local. 

 

5. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES 

 
 

5.1 Adequação às normas da apresentação oral. 
 
5.2 Domínio do conteúdo. 

 
5.3 Clareza nas informações. 

 

5.4 Relevância do tema. 
 
5.5 Tempo de apresentação. 

 
6. CERTIFICADOS 



6.1 Será emitido 01(um) certificado digital de apresentação por trabalho 
aprovado, constando os nomes do autor principal, co-autores e orientador, 
de acordo com o trabalho submetido. 

 
6.2 Serão emitido um certificado digital de menção honrosa para os três 

melhores trabalhos em cada categoria. 

 
7. Dúvidas 

 
7.1 Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato por meio do 

e-mail latop.unitpac@gmail.com ou por meio do Instagram da liga LATOP 
(@latop.unitpac). 
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