NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

1. Normas e orientações
1.1 Inscrição
Para efetuar a inscrição do(s) trabalho(s), o apresentador deverá efetivar adesão ao 11º Congresso
Internacional de Ortodontia / ABOR – GO e ser cirurgião-dentista, especialista em Ortodontia, pós-graduando
stricto ou latu senso ou acadêmico de Odontologia.
Serão aceitas inscrições de trabalhos para as formas de apresentação:
I. Pôsteres Científicos: pesquisas científicas ou levantamentos epidemiológicos.
II. Pôsteres Clínicos: relatos de casos clínicos ou apresentação de técnicas inovadoras.
Observação: Não serão aceitas revisões de literatura.

1.2 Número de trabalhos
Cada congressista poderá se inscrever em apenas 1 trabalho como apresentador, em cada modalidade.
Assim, um mesmo congressista poderá se inscrever como apresentador de até 2 trabalhos científicos,
respeitadas as modalidades distintas.
O número de trabalhos como coautor é ilimitado.

1.3 Seleção dos trabalhos
O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores/coautores e ao enviar o trabalho, o
primeiro autor confirma estar ciente e concorda com as normas de envio aqui divulgadas. A comissão
organizadora não se responsabiliza por problemas técnicos que possam ocorrer durante a submissão dos
trabalhos.
Haverá uma comissão avaliadora encarregada de uma seleção prévia dos trabalhos a serem
apresentados, que será soberana em suas decisões. Só serão entregues à comissão avaliadora os trabalhos que
respeitarem as normas e orientação para apresentação de trabalhos científicos do 11º Congresso Internacional
de Ortodontia / ABOR – GO. Os trabalhos enviados que estiverem fora das normas serão automaticamente
desqualificados pela Comissão Científica.
ABOR – GO
Alameda Coronel Eugênio jardim, n° 312, Setor Marista, em Goiânia – GO, CEP: 74175-100.
Telefone (62) 3092-1849
E-mail: aborgoias@gmail.com

1.4 Aspectos Éticos

Para a modalidade pôster científico, trabalhos relacionados a pesquisas envolvendo seres humanos ou
animais, é OBRIGATÓRIO a inclusão do número do processo de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa
- CEP ou pela Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, de acordo com o delineamento metodológico do
estudo.
Para a modalidade pôster clínico, é de inteira responsabilidade dos autores/coautores a coleta e
armazenamento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para pacientes maiores de 18 anos e
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos pais/responsáveis e do Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para crianças e menores de 18 anos.
Observação: é de inteira responsabilidade dos autores/coautores a escolha de preservar ou explicitar a
identidade dos pacientes nas fotografias/exames/imagens apresentadas.

2. Resumo
O resumo deverá ser enviado somente pelo primeiro autor via e-mail aborgoias@gmail.com a partir
do dia 06/02/2021 até o dia 26 /02/ 2021. O autor deverá preencher os seguintes campos:
Título – no máximo 120 caracteres (incluindo os espaços).
Autores – separados por vírgulas; nome completo por extenso e o último sobrenome em caixa alta. No máximo
cinco autores por trabalho serão aceitos, destes um será o autor-apresentador e até quatro coautores.
Exemplo: Tânia Almeida SILVA*, Hilda Melo SILVA, Francisco Reis OLIVEIRA. Atenção: o nome do autor
apresentador do trabalho deve ser identificado pelo asterisco (*).
Conteúdo – O texto deverá ter, no máximo, 1.600 caracteres (incluindo os espaços).
•
•

Os trabalhos na categoria pôster científico deverão ter o resumo estruturado nos tópicos seguintes:
objetivo, material e método, resultados e conclusão.
Os trabalhos na categoria pôster clínico deverão ter o resumo estruturado em tópicos: objetivo, relato
de caso (diagnóstico, etapas do tratamento, resultados obtidos, tempo de proservação) e considerações
finais.

Ao final do resumo, deverão ser selecionados até 3 (três) palavras-chave que representem o conteúdo do
trabalho, de acordo com os Descritores de Ciência da Saúde (DeCS - http://decs.bvs.br).
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3. Preparação dos trabalhos aprovados
A lista de trabalhos selecionados estará disponível no site a partir do dia 28/02/2021. O primeiro autor
também será informado por e-mail sobre o resultado de aceite do trabalho pela Comissão Avaliadora.
Os pôsteres eletrônicos podem utilizar fotos, radiografias, gráficos, diagramas, tabelas, com a finalidade
de divulgar informações científicas e promover troca de experiências entre profissionais
ATENÇÃO: as imagens a serem utilizadas são de responsabilidade dos autores do trabalho. Os autores
devem estar atentos ao uso de imagens com restrição por direitos autorais, assim como imagens de
pacientes sem permissão para divulgação.
Orientações:
- Usar o formato de arquivo PowerPoint (.ppt ou .pptx), em um único slide.
- Configuração de Tamanho de página: 14,29cm x 25,40cm (largura x altura).
- Slides dimensionados para: apresentação na tela (16:9).
- Orientação de página: retrato.
- Tipo de fonte e tamanho de letra: à escolha do autor. No entanto, sugerimos cautela para este item, pois a
impossibilidade de leitura e/ou visualização do conteúdo do pôster é de responsabilidade do autor.
- Conter o nome dos autores e a(s) instituição(ões) de origem e o e-mail do autor apresentador.
- Não é obrigatória a inserção das referências bibliográficas.
- Ao finalizar, exportar arquivo para formato PDF.
Orientação esquemática para configuração de página do arquivo PowerPoint (.ppt ou .pptx):
Guia da faixa de opções do PowerPoint à Design à Tamanho do slide à Configuração de página

- A comissão organizadora disponibiliza um template em arquivo PowerPoint (.ppt ou .pptx) no site do evento,
como sugestão de modelo para elaboração do pôster científico e pôster clínico.
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O arquivo ou link correspondente ao pôster eletrônico em formato PDF com tamanho máximo de 5Mb
deverá ser enviado ao e-mail aborgoias@gmail.com até a data 08/ 03/ 2021. A comissão avaliadora irá
certificar o pôster eletrônico e responder via e-mail a confirmação ou a necessidade de adequação.
Os trabalhos ficarão expostos de forma online durante todo o evento, não havendo necessidade de
apresentação do trabalho à comissão avaliadora. Eventuais dúvidas serão enviadas via e-mail ao
apresentador por parte da comissão avaliadora ou do público em geral.

4. Comissão Avaliadora
Os componentes da comissão avaliadora serão escolhidos pela Comissão Científica e se encarregarão
de coordenar, avaliar os trabalhos e emitir o resultado da avaliação. Não caberá a interposição de qualquer
recurso, uma vez que sua decisão é irrevogável.
Para a categoria de pôster clínico o público participará da decisão em conjunto com a comissão
avaliadora através de preenchimento de formulário eletrônico com posterior envio à comissão.

5. Premiação
A divulgação dos trabalhos vencedores será realizada, ao vivo, no dia (13 /03/ 2021) e também no site
do evento. Os membros da Comissão Organizadora e da Comissão Avaliadora não poderão concorrer a
premiação como autor-apresentador.

6. Certificado
Para cada trabalho aprovado e apresentado será emitido 1 (um) certificado (contendo o título do trabalho
e o nome de todos os autores). O certificado será emitido somente para os trabalhos efetivamente postados
conforme as orientações. O certificado será́ enviado via e-mail para o primeiro autor.
OBSERVAÇÃO: é importante a atenção do autor para que o e-mail cadastrado esteja correto.
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