III CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - U N I B R A
“HABILIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: UMA REALIDADE PARA
A CLÍNICA.”
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 III CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - U N I B R

A.

1. OBJETIVO
Proporcionar conscientização na forma de palestras e debates em relação à
importância do constante aperfeiçoamento dos profissionais da área da
Odontologia, tanto em relação às novas técnicas quanto no sentido de
acompanhar a evolução dos equipamentos e aparelhos específicos.
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. O estudante deverá efetuar o pagamento no valor de R$ 180,00
(estudantes UNIBRA) para participação do evento e apresentação de
trabalhos.
4.2. O Valor de 180,00 reais também da o direito do aluno escolher um dos
mini cursos disponíveis.
4.3. Haverá 5 mini cursos. O valor da inscrição já inclui um mini curso. Para
mini curso avulso, sairá no valor de 50,00 reais.
OBS: O aluno só poderá se inscrever no mini curso após inscrição no
congresso.
4.4. As inscrições estarão abertas a partir do dia 08 de Março de 2019 até
24 de Maio de 2019.
4.5. Serão aceitas apenas as inscrições presenciais e o pagamento deverá
ser realizado no UB BANK (banco localizado no campus II da UNIBRA).
4.6. A carga horária do evento será de 20 horas. O certificado de
participação será impresso e entregue no final do evento.

5. PROCESSO DE SELEÇÃO DOS RESUMOS
5.1. A
 submissão dos resumos dos trabalhos deverá ser realizada até o dia
17 de Maio de 2019, conforme cronograma. (Anexo 1).
5.2. Os resumos deverão seguir as normas estabelecidas (Anexo 2).
5.3. Apenas 01 estudante deve realizar apresentação no formato
banner/apresentação oral (máximo de 04 autores por resumo).

5.4. Os resumos deverão ser encaminhados em formato Word para o e-mail
congressoodontounibra@gmail.com, nomeado com assunto “Resumo Congresso de Odontologia”.
5.5. A seleção consistirá na avaliação do conteúdo do resumo pela
Comissão Examinadora.
5.6. A aprovação dos resumos será divulgada no dia 20 de Maio de 2019, no
site da UNIBRA: www.grupoibgm.org.
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. A
 seleção dos monitores será realizada até o dia 12 de Abril de 2019,
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 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.

Recife, 03 de Outubro de 2018.

Coordenação de Odontologia
UNIBRA IBGM
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ANEXO 1
CRONOGRAMA

Data

Horário

Atividade

08/03 a
24/05/19

08:00 às
21:00

Inscrições

25/03 a
17/05/19

08:00 às
21:00

Submissão dos
resumos

25/03 a
12/04/19

08:00 às
21:00

Inscrições para
monitoria do evento

A partir das
14:00

Divulgação dos
resumos aprovados

Site UNIBRA

A partir das
14:00

Divulgação dos
monitores do evento

Site UNIBRA

20/03/19
29/04/19
25/05/19
26/05/19
26/05/19

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

III Congresso de
Odontologia
UNIBRA
Entrega dos certificados e
Premiações

Local
UB BANK – CAMPUS II
UNIBRA

ngressoodontounibra@g
mail.com
ngressoodontounibra@
gmail.com

CAMPUS II

CAMPUS II
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ANEXO 2
NORMAS DE PRODUÇÃO DO RESUMO
O RESUMO deve ser enviado em português e ser apresentado seguindo as
seguintes orientações:
1. Espaçamento entre linhas deve ser simples e o alinhamento justificado.
2. Título:
1. Tamanho: máximo 120 caracteres;
2. Em negrito (Não use itálico ou sublinhado);
3. O título nunca tem ponto final.
5. Deve ser objetivo, conciso e informativo. O campo deve ser preenchido com LETRAS EM CAIXA
ALTA.

3. Autores:
1.
Autor principal: Informar último sobrenome seguido por nome e demais sobrenomes
abreviados, em seguida, se houver, o(s) coautor(es), seguidos de filiação institucional e e-mail de
contato do apresentador.
2.
No máximo 4 (quatro) co-autores (o apresentador + 4 co- autores). Se tiver mais, os
últimos nomes serão automaticamente rejeitados.

4. Instituição:
1.
Deverá ser indicada abaixo dos autores da seguinte forma: “(1) Graduando em
Odontologia, UNIBRA; (2) Graduando em Odontologia, instituição X
2. Não use ponto final.

5. Modelo:
TENDÊNCIA DA PREVALÊNCIA E GRAVIDADE DO DESGASTE DENTÁRIO EROSIVO
EM PRÉ-ESCOLARES BRASILEIROS
Maia GC*(1), Oliveira LB (2), Santos J, Santiago GC (3), Carvalho M (4).
*Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA fmaia@hotmail.com
(1) Graduanda em Odontologia, UNIBRA; (2) Mestre em Morfologia Aplicada, UFPE; (3) Doutora em
Radiologia Odontológica, UNICAMP; (4) Professora do curso de Odontologia, UNIBRA.
Resumo
A inclusão de dentes caninos superiores ocorre de maneira relativamente frequente na população,
sendo superados apenas pelos terceiros molares. Um dos efeitos adversos mais comuns
relacionados à inclusão do canino,é a reabsorção radicular externa de dentes adjacentes. Objetivo:
Avaliar a reabsorção radicular externa em dentes adjacentes à caninos superiores inclusos em uma
amostra populacional de Recife, PE por meio da TCFC. Metodologia: Dois examinadores em
conjunto, avaliaram 91 imagens de TCFC de caninos superiores inclusos utilizando o programa CS
3D em um monitor LCD de 21”. As reabsorções foram classificadas quanto ao dente acometido
(incisivo lateral, incisivo central ou primeiro pré-molar) e quanto à gravidade (leve, moderada ou
avançada). Resultados: A reabsorção radicular externa foi observada em 39 dentes adjacentes à
caninos inclusos. Destes, 21 (53,8%) corresponderam ao incisivo lateral, 15 (38,5%) ao incisivo
central e 3 (7,7%) ao primeiro molar. Quanto à gravidade, 19 (48,7%) eram leves, 3 (7,7%)
moderadas e 17 (43,6%) graves. Conclusão: A reabsorção radicular em dentes adjacentes à caninos
inclusos é relativamente comum, sendo o incisivo lateral o mais acometido e pode variar de leve à
grave com pouca diferença na prevalência entre ambas.

6. O corpo do resumo:
1. O texto deve ser no formato Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas
simples, alinhamento justificado.
2. Deve ter no mínimo 220 palavras e, no máximo, 240 palavras.
3. O resumo deverá ser estruturado e conter os tópicos: Introdução, Objetivo, Materiais e Métodos,
Resultados, Conclusão e Referências Bibliográficas. Esse campo não deve ser preenchido com
letras em caixa alta. Fonte(s) de financiamento: Crédito a órgãos financiadores da pesquisa, se
pertinente.
4. Nos Resumos de Revisão de Literatura, devem conter os seguintes tópicos: Introdução, Objetivo,
Metodologia, Revisão da Literatura, Resultados, Conclusão e Referências Bibliográficas.
5. Nos Resumos de Casos Clínicos, devem conter os seguintes tópicos: Introdução, Objetivo, Relato
de Caso, Discussão
6. Conclusão ou Considerações Finais e Referências Bibliográficas.
7. É proibido incluir citações, como “Silva, 1995”;
8. É proibido incluir figuras ou tabelas;
9. Nomes de gêneros e espécies devem ser italic (Não use itálico em mais nenhuma palavra).

Tamanho 90 x 120cm. Orientação retrato.
Material: papel ou lona.

Nº DO PAINEL E TÍTULO
Antes do título, insira o número do seu painel que será informado no momento da divulgação dos
resumos aprovados. O título deve ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em
letras maiúsculas.

CORPO DO PAINEL
Deve ser autoexplicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e o máximo de ilustrações
(figuras, diagramas e tabelas). Sugere-se que as conclusões sejam colocadas na forma de itens.
Não é obrigatória a inserção de abstract e nem de referências.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERS
Os trabalhos selecionados serão apresentados oralmente por 10 minutos mais 5 minutos para
perguntas e discussões

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 relização:
Curso/atividade:
Instituição:
Ano de relização:
Curso/atividade:
Instituição:
Ano de relização:
Curso/atividade:
Instituição:
Ano de relização:

ANEXO 4
FICHA PARA SUBMISSÃO DO RESUMO

TÍTULO DO RESUMO
AUTORES E CO AUTORES (CONFORME EDITAL)

CATEGORIA (

) PAINEL (

) APRESENTAÇÃO ORAL

RESUMO

