
NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
PARA I SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA DA UNOCHAPECÓ 

Inscrições 

– A inscrição de resumos será efetuada na página da Unochapecó no link Eventos 
(https://www.unochapeco.edu.br/eventos). 

– O prazo para submissão de resumos se encerra no dia 17 de Setembro de 2017. O resultado 
da avaliação dos resumos será divulgado via e-mail até o dia 01 de Outubro. 

– Os trabalhos científicos devem estar de acordo com a seguinte normatização: 

– Trabalhos acadêmicos de graduação devem ser orientados por professores vinculados a uma 
instituição de ensino ou profissional. 

– Cada apresentador poderá apresentar, no máximo, 2 trabalhos, independente da categoria de 
apresentação. Há um limite para até 5 co-autorias. 

 

Áreas temáticas e categorias de apresentação 

 – Há duas modalidades de apresentação dos trabalhos: oral e pôster. Para a modalidade oral, 
será disponibilizado terminal de computador conectado a projetor multimídia na sala de 
apresentação. Já a modalidade pôster envolverá um período de instalação do pôster, um de 
apresentação do pôster perante uma comissão designada composta por membros da Comissão 
Científica, e um período de retirada do pôster. Durante o período de apresentação do pôster, o 
apresentador deverá permanecer junto ao mesmo para esclarecimento de dúvidas, 
independente de a comissão ter avaliado a apresentação. O pôster deve apresentar a estrutura 
condizente com a apresentação nas categorias abaixo. 

– Os trabalhos podem se enquadrar nas categorias ‘TEMA LIVRE’ e ‘PESQUISA’. Na 
primeira categoria enquadram-se apresentações de casos clínicos e revisões de literatura, 
enquanto na segunda serão apresentadas pesquisas concluídas. 

* IMPORTANTE: casos clínicos realizados com seres humanos deverão ser acompanhados, 
no ato da apresentação, de cópias do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO assinado pelo paciente ou responsável. Na impossibilidade da apresentação 
do referido documento, uma justificativa deverá ser entregue por escrito. O uso de 
radiografias, dados epidemiológicos, e fotografias que não identifiquem o paciente não 
requerem a apresentação do termo de consentimento. 

– Pesquisas realizadas com seres humanos devem ser apresentadas acompanhadas pelo 
documento de aprovação do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa), de acordo com as Diretrizes 
e Normas Reguladoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional de 
Saúde (CONEP – Resolução 466-12). 

– Os resumos serão identificados por áreas temáticas, que deverão ser escolhidas no 
formulário eletrônico no ato da inscrição. 

Áreas temáticas: 
Cariologia Ortodontia 
Cirurgia/implantodontia Patologia e estomatologia 



Dentística e estética Periodontia 
Endodontia Saúde coletiva 
Oclusão e ATM Semiologia e imaginologia 
Odontopediatria Materiais dentários 
Prótese dentária Outros temas relevantes 
 

 Elaboração e envio dos resumos 

– Para a inscrição de trabalhos no I Simpósio Sul – Brasileiro de Odontologia da 
Unochapecó, o primeiro autor do trabalho deverá obrigatoriamente ter efetuado sua 
inscrição na mesma. O apresentador do trabalho será obrigatoriamente o primeiro autor 
(Conforme o modelo disponibilizado). 

– A submissão do resumo se dará pelo preenchimento dos campos destinados a ele na página 
do evento. 

– O resumo deverá ter linguagem clara e objetiva, sendo estas características mérito de 
avaliação e para a rejeição do mesmo. 

– O resumo não deve conter gráficos, imagens ou tabelas (Conforme modelo disponibilizado). 

– O corpo do resumo deverá conter, no máximo, 300 palavras na forma de texto corrido, sem 
entrada de parágrafo ou linhas em branco. O texto deve possuir alinhamento justificado, fonte 
Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento simples. O resumo deve ser escrito em 
português e atender à seguinte estrutura: 

TEMA LIVRE: Introdução, objetivo, discussão/descrição do caso/revisão da literatura 
(dependendo do objetivo), conclusões ou considerações finais. 

PESQUISA: Introdução (opcional), objetivos, metodologia, resultados e conclusões. 

* Cada item da estrutura do resumo deve aparecer discriminado pelos descritores acima, que 
devem aparecer em itálico. Ex.: Introdução. O item Conclusões ou Considerações Finais deve 
ser apresentado ao final do resumo, com entrada do parágrafo todo ele em itálico. (Abaixo são 
apresentados modelos de resumos referentes a categoria de tema livre e de pesquisa). 

Avaliação dos resumos e divulgação dos aprovados 

– Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica do Evento, constituída por 
professores da Unochapecó. 

– A Comissão Científica se reserva o direito de não avaliar trabalhos que não tenham atendido 
às normas de elaboração e/ou submissão dos resumos. 

– Após análise, os trabalhos serão categorizados da seguinte forma: 

– Aprovado sem modificações 

– Aprovado com modificações 

– Rejeitado 

– Trabalhos ‘aceitos com modificações’ terão um prazo máximo de 3 dias para serem 
ressubmetidos com as modificações sugeridas. A não observância dos itens sugeridos para 
modificação pode desclassificar o resumo. 



– Todo trabalho aprovado aparecerá nessa condição e a mesma será comunicada ao autor via 
e-mail cadastrado no momento da inscrição. 

 Formas de apresentação 

– Os trabalhos selecionados serão apresentados oralmente com auxílio do recurso multimídia 
no formato de slides. O tempo de apresentação é de no máximo 20 minutos, com 
possibilidade de 10 minutos para discussão. 

 Certificação 

– Todos os trabalhos inscritos e aprovados pela Comissão Científica serão publicados nos 
Anais do I Simpósio Sul - Brasileiro Odontologia da Unochapecó. 

– Para todos os apresentadores será fornecido um certificado de apresentação de trabalho no I 
Simpósio Sul - Brasileiro Odontologia da Unochapecó. 

– O certificado somente será expedido se o trabalho for apresentado no evento, e devidamente 
avaliado pela Comissão Científica, no local e data do evento. 

Premiação 

Primeiro lugar: R$ 1.500,00 em materiais odontológicos; 

Segundo lugar: R$ 1.000,00 em materiais odontológicos; 

Terceiro lugar: R$ 500,00 em materiais odontológicos. 

O objetivo da premiação é estimular a participação e produção científica de acadêmicos. 
Portanto, a premiação é destinada somente a acadêmicos. 

 

 

Modelo de resumos referentes a categoria de pesquisa e tema livre: 

 

Sorção de água, solubilidade e rugosidade de selantes de superfície para restaurações de 
resina composta  
 
Área temática: Materiais Dentários 
 
Lasta R*, Biazuz J, Zardo P, Rodrigues-Junior SA  
 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó  
 
E-mail: rafaela.lasta@unochapeco.edu.br  
 
Introdução: Selantes de superfície têm sido sugeridos como glaze final da superfície das 
restaurações de resina composta. No entanto, pouco se sabe sobre as propriedades desses 
materiais que interferem na preservação da integridade da superfície dessas restaurações. 
Objetivo: Este estudo avaliou a sorção de água, solubilidade e rugosidade superficial de 
selantes de superfície comerciais para restaurações de resina composta. Metodologia: Cinco 
espécimes em forma de disco com 15mm de diâmetro X 1mm de altura foram confeccionados 
com os selantes de superfície Natural Glaze (DFL) e Permaseal (Ultradent) e foram 
fotopolimerizados de acordo com as instruções do fabricante. Os espécimes foram acabados 



com lixa de carburundum de granulação 1500. A sorção de água (WS) e a solubilidade (SL) 
foram avaliadas de acordo com as recomendações da ISO 4049/2000 e os resultados foram 
expressos em μg/mm3. A rugosidade superficial foi avaliada antes e depois da WS e SL, e foi 
expressa em μm como R1 (antes da WS e SL) e R2 (depois da WS e SL). A rugosidade foi 
obtida a partir de três medições paralelas efetuadas ao longo de um comprimento de 4mm. Os 
dados foram analisados utilizando o teste-t e o teste-t pareado (α=0,05). Resultados: Ambas, 
WS e SL do Natural Glaze foram significativamente inferiores ao Permaseal (p<0,05). A 
degradação dos selantes de superfície não afetou significativamente a sua rugosidade da 
superfície (p>0,05).  
 
Conclusões: Selantes de superfície utilizados em restaurações de resina composta sofrem 
degradação hidrolítica; no entanto, esta degradação não parece interferir na rugosidade da 
superfície destes materiais. 
 
 



 
Modelo apresentação em pôster: Influência do polimento na rugosidade de superfície 
após desgaste por escovação de resinas compostas comerciais 

 
 
 
 
 
 
 


