IV CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - U N I B R A
“INTEGRALIDADE E INOVAÇÃO: O CAMINHO PARA A
EXCELÊNCIA”

A Coordenadora do Curso de Bacharelado em Odontologia, no uso de suas atribuições,
torna público que estarão abertas no Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), as inscrições
para a participação do IV CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - U N I B

R A.

1. OBJETIVO
Proporcionar aos graduandos em Odontologia o aprendizado, através de palestras,
debates e atividades práticas, em relação à importância das práticas integradas na
Odontologia. É objetivo também do evento incentivar o constante aperfeiçoamento
dos discentes, tanto em relação às novas técnicas e acompanhamento da evolução
dos equipamentos e aparelhos específicos, quanto da importância de uma visão
multidisciplinar do atendimento ao paciente.
2. PÚBLICO ALVO
Estudantes da área de Odontologia e afins.
3. VAGAS
Serão disponibilizadas:
- 200 vagas para participação do evento;
- 10 vagas de monitoria.
4. INSCRIÇÃO NO EVENTO
4.1. A inscrição no evento ocorrerá mediante pagamento no valor de:
1°LOTE: R$ 100,00*;
2°LOTE: R$ 120,00*;
3°LOTE: R$ 150,00*
OBS1 O primeiro lote, no valor de 100,00 reais ficará disponível até o dia
21.03.22;
OBS 2 O segundo lote, no valor de 120,00 reais ficará disponível do dia
22.03.22 até o dia 30.04.22;
OBS3 O terceiro e último lote, no valor de 150,00 reais ficará disponível
do dia 01.05 até a data do evento;
OBS 4 O valor da inscrição não dá direito ao minicurso.
4.2. Haverá 6 minicursos. Para inscrição, será cobrado um valor de 20,00 reais
por minicurso.

OBS 1 O ALUNO SÓ PODERÁ SE INSCREVER NO MINI CURSO
APÓS INSCRIÇÃO NO CONGRESSO;
OBS 2 A inscrição nos minicursos será realizada de forma
EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL no UB BANK a partir do dia
11.04.22.
OBS 3 Os mini cursos terão uma capacidade de 25 alunos cada.
OBS 4 A inscrição de cada minicurso terá um valor de 20,0 reais.

4.3. As inscrições no evento já estão abertas e acontecerão até o dia 27 de
Maio de 2022.
4.4. Serão aceitas as inscrições presenciais com pagamento realizado no UB
BANK (banco localizado no campus I e II da UNIBRA), como também
online através do site https://eventos.grupounibra.com/curso/iv-conod.
4.5. A carga horária do evento será de 40 horas. O certificado de participação
será disponibilizado no site de eventos.
4.6. Os minicursos disponíveis são:
Dia 29.05 MANHÃ
 Hands-on de Suturas em Cirurgia Bucal: Estratégias para
Reconstrução de Tecidos Moles
 Manejo de Emergências Médicas em Odontologia
 Reabilitação com Pino de Fibra de Vidro
Dia 29.05 TARDE
 Ortodontia Fixa: Noções básicas sobre colagem
 Cirurgia Plástica Periodontal – Do Enxerto às Suturas
 Ensaio Clínico e Prova estética do Sorriso: Técnica de Mock Up

5. PROCESSO DE SELEÇÃO DOS RESUMOS
5.1. A submissão dos resumos dos trabalhos deverá ser realizada por meio
do
formulário
do
Google
Forms
disponível
no
link:
https://forms.gle/7zZnhbG6BqLt9atG9 a partir do dia 11 de Abril de 2022
até o dia 13 de Maio de 2022, conforme cronograma. (Anexo 1).
5.2. Os resumos deverão seguir as normas estabelecidas no próprio formulário
(Anexo 2).
5.3. Apenas 01 estudante deve realizar a apresentação no formato
banner/apresentação oral.
5.4. Os autores não devem exceder a quantidade de 6 (o apresentador, o
orientador e até 4 coautores).
5.5. A seleção consistirá na avaliação do conteúdo do resumo pela Comissão
Examinadora.
5.6. A aprovação dos resumos será divulgada no dia 16 de Maio de 2022, no

site da UNIBRA: www.grupounibra.com
5.7. Não será autorizada a apresentação de trabalhos de alunos não
inscritos no evento.
6. PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORIA DO EVENTO
6.1. O envio dos currículos para a seleção dos monitores será realizada a parir
do dia 11 de Abril e 2020 até o dia 6 de Maio de 2022, via e-mail:
congressoodontounibra@gmail.com
6.2 Os interessados devem enviar um mini currículo para o e-mail supracitado
até o prazo estabelecido (Anexo 3).
6.3 Apenas os alunos do curso de Odontologia da UNIBRA poderão participar
da seleção de monitoria do evento.
6.4 Os monitores irão atuar na organização do evento e as atividades serão
designadas pela coordenação.
6.5 Todos os monitores receberão um certificado com carga horária
complementar de 5 horas. O certificado será emitido e entregue pela
coordenação.
6.6 O resultado da seleção será divulgado no dia 09/05 no site da UNIBRA.

Recife, 06 de Abril de 2022.

Coordenação de
Odontologia
UNIBRA IBGM

ANEXO 1

CRONOGRAMA

Data

Horário

Atividade

Local

21/02 a
27/05/22

08:00 às
21:00

Inscrições

14/04 a
13/05/22;

08:00 às
21:00

Submissão dos
resumos

UB BANK – CAMPUS I
e II UNIBRA
ONLINE https://eventos.
grupounibra.co
m/curso/ivconod
https://forms.gle/7zZnhbG6
BqLt9atG9

11/04 a
06/05/22

08:00 às
21:00

Inscrições para
monitoria do evento

congressoodontounibra
@gmail.com

16/05/22

A partir das
14:00

Divulgação dos
resumos aprovados

Site UNIBRA

09/05/22

A partir das
14:00

Divulgação dos
monitores do evento

Site UNIBRA

28/05/22
29/05/22

8:00 as 18:00
8:00 as 17:00

29/05/22

17:00

IV Congresso de
Odontologia
UNIBRA
Premiações e
Encerramento do Evento

TEATRO ROSA LOPES
CAMPUS II
CAMPUS II

ANEXO 2

NORMAS DE PRODUÇÃO DO RESUMO
O RESUMO deve ser enviado em português e ser apresentado seguindo as
seguintes orientações:
Regras Gerais:
- Os resumos podem ser digitados em qualquer programa de edição de textos (ex. Word),
mas devem ser “copiados e colados” para o link do formulário acima mencionado.
- Tipos de trabalhos aceitos: Pesquisa Científica, Relato de Caso; Relatos de Experiência e
Revisão de Literatura
- Não deve ser submetido mais de uma vez o mesmo resumo. Uma mensagem de
confirmação será apresentada ao final da submissão e uma cópia será enviada para seu email.
Endereço de e-mail:
Informe um endereço de e-mail válido, será para este e-mail que será encaminhado uma
cópia de confirmação de submissão do seu resumo.
Título do Trabalho
- Tamanho máximo: 120 caracteres;
- Devem ser escritos em letras MAIÚSCULAS;
- O título não deve ter ponto final;
- Deve ser conciso e autoexplicativo.
- Sugere-se que o título contemple o tipo de estudo (ex. “RESTAURAÇÃO INDIRETA EM
RESINA COMPOSTA: CASO CLÍNICO”, “AVALIÇÃO DE TERAPIAS FOTODINÂMICAS NA
DESCONTAMINAÇÃO DE CANAIS RADICULARES: REVISÃO DE LITERATURA”.
Autores
- Não devem exceder a quantidade de 6 autores (o apresentador, o orientador e até 4
coautores);
- Devem ser inseridos no formulário o nome completo de todos os autores (NÃO abreviar
sobrenomes);
- O primeiro autor deve ser aquele que irá realizar a apresentação do trabalho;
- O orientador deve, obrigatoriamente, ser professor do Centro Brasileiro Universitário
(UNIBRA).
Corpo do Resumo
- Não deve exceder 1.700 caracteres (incluindo os espaços);
- Os resumos de Pesquisa devem conter os seguintes tópicos: Introdução, Objetivo,
Metodologia, Resultados e Conclusão;
- Os resumos de Relato de Caso devem conter os seguintes tópicos: Introdução, Objetivo,
Relato do Caso e Conclusão;
- Os resumos de Relato de Experiência devem conter os seguintes tópicos: Introdução,
Objetivo, Relato de Experiência e Conclusão;
- Os resumos de Revisão de Literatura devem conter os seguintes tópicos: Introdução,
Objetivo, Metodologia, Resultados e Conclusão;
- É proibido incluir citações e referências no resumo;
- É proibido incluir figuras, quadros, tabelas e gráficos de qualquer natureza.

Palavras-chaves:
- Devem ser incluídas de 3 a 5 palavras-chave que constem no Descritores em Ciências da
Saúde http://decs.bvs.br/
- As palavras-chave devem ser separadas por vírgulas
Área Temática:
É necessário incluir ao final do resumo a sua área temática (Ex: Endodontia, Prótese,
Dentística, Patologia Oral, Estomatologia, Radiologia, dentre outras).
EXEMPLO DE RESUMO
REANATOMIZAÇÃO DE INCISIVOS LATERAIS CONOIDES COM GUIA PALATINA DE
SILICONE - RELATO DE CASO
Introdução: Incisivos laterais superiores são os dentes mais acometidos por alterações
morfológicas. É comum seu aparecimento em formato conoide, que pode originar diastemas
e comprometer a estética do sorriso. Objetivo: relatar um caso de reanatomização dental
com uso de guia palatina em silicone. Relato de Caso: Inicialmente foi realizado um
clareamento dental pela técnica combinada (3 sessões de clareamento em consultório e 2
semanas de supervisionado). Após obtenção de cor satisfatória, iniciaram-se os
procedimentos restauradores. A partir de modelos de gesso, foi realizado o enceramento
dos elementos, moldagem do enceramento com silicone e confecção da guia. Em seguida,
foi realizada a seleção de cor, isolamento absoluto modificado e profilaxia com pasta de
pedra pomes. Posteriormente, realizou-se o condicionamento do esmalte com ácido
fosfórico a 37% (30 segundos), lavagem pelo dobro de tempo com spray de água/ar e
secagem. O adesivo foi aplicado seguido de leves jatos de ar e polimerização (20 s). Uma
resina com alta translucidez foi inserida na guia de silicone para conformação da parede
palatina, levada em boca e polimerizada. Na sequência, um incremento de resina compatível
com a opacidade da dentina foi adicionada (polimerização de 20 s) e, por fim, um
incremento com translucidez compatível com o esmalte. Foram realizados acabamento e
polimento com discos de lixa e feltro. Conclusão: a técnica de reanatomização com resina
composta e guia palatina foi eficiente para resolução estética do caso.
Palavras-chave: Estética dentária, resinas compostas, clareamento dental.
Área temática: Dentística

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL

Os trabalhos selecionados serão apresentados oralmente por 10 minutos mais 5 minutos para
perguntas e discussões. Equipamento disponível: Computador e projetor multimídia. Todos os
apresentadores do período deverão estar presentes obrigatoriamente até no máximo 30 minutos
antes do início da sessão para inserirem seus arquivos no computador, de forma a não atrapalhar o
cronograma das apresentações. Caso o autor não cumpra esse horário estabelecido, o trabalho não
será apresentado.
.

ANEXO 3

MINI CURRÍCULO - MONITORIA

1. Dados pessoais:
Nome completo:
E-mail:
Telefone:
Endereço:

2. Dados Acadêmicos:
Matrícula:
Período atual:
Turno:

3. Por que quer ser monitor?

4. Cursos de extensão e atividades desenvolvidas na graduação:
Curso/atividade:
Instituição:
Ano de realização:
Curso/atividade:
Instituição:
Ano de realização:
Curso/atividade:
Instituição:
Ano de realização:
Curso/atividade:
Instituição:
Ano de realização:

