
 
 

10º ENCONTRO DE PESQUISA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA PUC MINAS  
 

17 e 18 DE SETEMBRO DE 2021 
 

Programação 
 
17/09 – Sexta-feira  
8:00h – Cerimônia de abertura do Encontro de Pesquisa  
9:00 às 12:00h – Apresentação oral de trabalhos  
12:00h – Almoço 
13:30h às 17:00h – Apresentação oral de trabalhos  
19:00h às 21:00h – Apresentação oral de trabalhos 
 
18/09 – Sábado 
9:00h às 10:30h Palestra: Trajetória acadêmica: caminhos que jovens pesquisadores(as) 
podem percorrer 
Prof. Rafael Moraes (UFPel) 
 
O link para visualização e avaliação dos pôsteres científicos será disponibilizado após abertura 
do evento 
 
 
NORMAS PARA ENVIO DE RESUMO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
 
A Submissão de resumos deverá ser feita do dia 5 a 27 de agosto de 2021. A divulgação dos 
resumos aceitos para apresentação estará disponível até dia 3 de setembro de 2021. O envio 
do vídeo com o pôster deverá ser feito até dia 10 de setembro de 2021. 

A submissão dos resumos dos trabalhos deverá ser feita pelo link do Microsoft Forms 

https://forms.office.com/r/DpV8FLuL0C 

 

INSTRUÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Cada participante poderá inscrever somente um trabalho para apresentação como autor principal 
podendo, no entanto, participar como coautor em outros trabalhos sem número limite. 

Serão admitidos até seis (6) autores para cada trabalho incluindo o(s) apresentador(es) e o 
professor da instituição responsável pelo trabalho. 

Durante a submissão, o autor deverá fazer as seguintes opções: 

Formato da apresentação e categoria do autor: 

• Pôster - Graduação 

• Pôster - Pós-graduação 

• Apresentação oral - Graduação 

• Apresentação oral - Pós-graduação 

Categoria do Estudo: 

• Relato de caso e série de casos 

• Pesquisa científica e revisão sistemática 

Observação: a comissão avaliadora do 10º Encontro de Pesquisa irá selecionar os trabalhos que 
poderão ser apresentados no formato “Apresentação Oral”. Aqueles não selecionados nesta 
categoria poderão ser apresentados no formato de pôster, a critério do autor. 

 
NORMAS PARA A CONFECÇÃO DOS RESUMOS 
 
Título: em CAIXA ALTA e com no máximo 150 caracteres (com espaços) 
 

https://forms.office.com/r/DpV8FLuL0C


 
 

Autores: nomes dos autores (até seis autores) redigidos por extenso e na ordem a ser publicada, 
sendo o orientador do trabalho o último autor. O apresentador deverá ser identificado com *. 
Identificação da instituição de origem dos autores. 
 
Exemplo: 
 
Título: CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM REBORDO ALVEOLAR 
 
Maria Aparecida da Silva1*, João Rodrigues de Carvalho1, Lúcio Cruz2, Ana Flávia de 
Souza1, Letícia Vieira1, Bruno Lopes1,2. 
1Departamento de Odontologia. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
2Instituto de Ciências Biológicas da Saúde. Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais 
  
Resumo: deverá ser redigido na forma de texto corrido com no máximo 2000 caracteres (com 
espaços). Para as categorias de CASO CLÍNICO ou SÉRIE DE CASOS (Oral ou Pôster) o 
resumo deverá conter a descrição do caso com informações clínicas, exames complementares 
utilizados, diagnóstico, manejo e acompanhamento. Para a categoria PESQUISA CIENTÍFICA 
ou REVISÃO SISTEMÁTICA (Oral ou Pôster), o resumo deverá obrigatoriamente conter os 
tópicos objetivo, desenho do estudo, resultado e conclusão. As referências bibliográficas não 
deverão ser adicionadas ao resumo. 
 
Comitê de Ética em Pesquisa: experimentos realizados em humanos ou que envolvam tecidos 
e/ou animais de laboratório devem ser acompanhados da aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa. Na categoria PESQUISA CIENTÍFICA, o resumo deverá conter o registro de 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição responsável pela pesquisa. 
Caso se aplique, pode ser incluído ao final do resumo uma referência à agência de fomento que 
porventura tenha apoiado a realização do trabalho. 
Haverá certificado conferido aos melhores trabalhos de cada categoria selecionados segundo 
avaliação da Comissão de Trabalhos Científicos e das Comissões de Avaliação. 
Na condição de número excedente de casos clínicos na categoria apresentação oral, caberá à 
comissão científica do evento selecionar os trabalhos a serem apresentados nessa modalidade 
seguindo os critérios de avaliação dos resumos. 
 
Critérios de avaliação dos resumos 
A avaliação dos resumos será feita pela comissão científica do 10º Encontro de Pesquisa e serão 
utilizados os seguintes critérios: 
1. Adequação dos resumos às normas de submissão 
2. Adequação do trabalho à categoria na qual foi inscrito 
3. Apresentação clínica não usual, dificuldade diagnóstica e detalhamento completo do caso 
(caso clínico) 
4. Originalidade do estudo e inclusão das informações sobre a metodologia e seus principais 
resultados (pesquisa) 
 
NORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  
 
Apresentação oral de caso clínico ou pesquisa científica 
Os autores cujos resumos forem selecionados para apresentação oral deverão entrar online no 
link que irão receber por e-mail, com data e horário da apresentação. A apresentação deverá ser 
montada em slides. O apresentador deverá estar presente na sala 10 minutos antes do horário 
previsto e irá então subir a apresentação na plataforma utilizada pelo evento. O apresentador 
disponibilizará de dez (10) minutos para sua exposição e cinco (5) minutos para discussão com 
a banca examinadora e os demais participantes. 
 
Pôster de caso clínico ou pesquisa científica 
Os trabalhos selecionados para apresentação de pôster deverão ser gravados como um vídeo 
de no máximo 5 minutos. As apresentações devem ser no formato de vídeo mp4 gravados por 
alguma plataforma de preferência do autor. No vídeo devem aparecer os slides e somente o 
áudio do apresentador, não será permitida a imagem do apresentador. 
 



 
 

O vídeo pode ser feito como uma apresentação com slide único no formato de banner/painel ou 
pode ser confeccionado como apresentação com vários slides. 
 
Os apresentadores deverão disponibilizar os vídeos no Youtube, e marcar como “não listado” 
(assim só poderá ser assistido por quem tiver o link). O URL (link) do vídeo deverá ser 
encaminhado para a comissão organizadora até o dia 10 de setembro de 2021 para o e-mail 
pesquisaodontopucminas@gmail.com. 
 
Os vídeos com problemas na visualização não receberão o certificado de apresentação. 
 
Softwares on-line gratuitos que permitem gravar vídeos compartilhando a tela 
Prezi - https://prezi.com/ 
Loom –https://www.loom.com/ 
https://ajuda.doity.com.br/pt-br/article/como-utilizar-o-loom-para-gravar-videos-4pfp05/ 
 
Zoom – https://zoom.us/pt-pt/meetings.html 
https://zoom.us/pt-pt/resources.html 
 
Como disponibilizar seu vídeo no Youtube 
Como criar um canal no Youtube: https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=pt-
BR 
 
Como carregar seu vídeo no Youtube: 
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt 
  

https://prezi.com/
https://www.loom.com/
https://ajuda.doity.com.br/pt-br/article/como-utilizar-o-loom-para-gravar-videos-4pfp05/
https://zoom.us/pt-pt/meetings.html
https://zoom.us/pt-pt/resources.html
https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=pt-BR
https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=pt-BR
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt


 
 

sexta-feira   Banca Comissão Científica 

8:00 ABERTURA    

9:00 Caso 1   2 alunos 

9:15 Caso 2    

9:30 Caso 3    

9:45 Caso 4    

10:00 Caso 5    

10:15 Caso 6    

10:30 Caso 7    

10:45 Caso 8    

11:00 Caso 9    

11:15 Caso 10    

11:30 Caso 11    

11:45 Caso 12    

12:00 ALMOÇO    

13:30 Caso 13    

13:45 Caso 14   2 alunos 

14:00 Caso 15    

14:15 Caso 16    

14:30 Caso 17    

14:45 Caso 18    

15:00 Caso 19    

15:15 Caso 20    

15:30 Caso 21    

15:45 Caso 22    

16:00 Caso 23    

16:15 Caso 24    

16:30 Caso 25    

16:45 Caso 26    

17:00 INTERVALO    

19:00 Caso 27    

19:15 Caso 28   1 aluno 

19:30 Caso 29    

19:45 Caso 30    

20:00 Caso 31    

20:15 Caso 32    

20:30 Caso 33    

20:45 Caso 34    

21:00 Caso 35    

 


