
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Normas gerais:
1. A apresentação de trabalhos será dividida nas seguintes categorias: painel, mesa demonstrativa, tema 

livre, fórum clínico, fórum científico – projeto e fórum científico – trabalho concluído.

2. Os trabalhos poderão ser apresentados por estudantes da graduação, pós-graduandos e profissionais.

3. Monitores e alunos com bolsa de iniciação científica e de monitoria deverão, obrigatoriamente, 
apresentar um trabalho na I Encontro de Periodontia da Bahia (EPB).

4. Deve-se respeitar o limite máximo de 06 autores por trabalho.

5. Para apresentação do trabalho o autor/apresentador deverá, obrigatoriamente, fazer a adesão ao I EPB.

6. Os trabalhos deverão ser submetidos para avaliação com envio de e-mail para

encontroperiobahia@gmail.com. Nesse caso, deverá ser preenchida e enviada a ficha de submissão de 

trabalho (em ANEXO)

7. O prazo final para recebimento dos resumos será 03 de maio de 2010, valendo data de envio do e-mail.

8. Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica, a qual poderá aceitá-los ou rejeitá-los.

9. Outras informações poderão ser obtidas através do email: encontroperiobahia@gmail.com

Resumos:
- Os resumos a serem submetidos a julgamento para apresentação deverão conter os seguintes itens:

1.  PAINEL/ MESA DEMONSTRATIVA
Título em português, título em inglês, autores e respectivas titulações e instituições de origem. É preciso escrever 

por extenso o nome dos autores. O apresentador deverá ser o primeiro autor e o orientador deverá ser o último 

autor. Máximo de 6 autores.

Componentes do resumo:

a) Introdução (ressaltando relevância do trabalho);

b) Objetivos

c) Desenvolvimento – descrição do caso clínico ou material e métodos e resultados

d) Considerações finais/ conclusões;

e) Palavras chaves e keywords.

2. TEMA LIVRE
Título em português, título em inglês, autores e respectivas titulações e instituições de origem. É preciso escrever 

por extenso o nome dos autores. O apresentador deverá ser o primeiro autor e o orientador deverá ser o último 

autor. Máximo de 6 autores.

Componentes do resumo:

a) Introdução (ressaltando relevância do trabalho);

b) Objetivos



c) Desenvolvimento – revisão de literatura

d) Considerações finais/ conclusões;

e) Palavras chaves e keywords.

3. FÓRUM CLÍNICO/ FÓRUM CIENTÍFICO
Título em português, título em inglês, autores e respectivas titulações e instituições de origem. É preciso escrever 

por extenso o nome dos autores. O apresentador deverá ser o primeiro autor e o orientador deverá ser o último 

autor. Máximo de 6 autores.

Componentes do resumo:

a) Introdução (ressaltando relevância do trabalho/ justificativa da pesquisa e objetivos);

b) Objetivos

c) Materiais e métodos (Fórum científico) ou Descrição do caso (Fórum clínico);

d) Resultados (Fórum científico-trabalho concluído);

e) Considerações finais/ Conclusões (Fórum clínico e Fórum científico – trabalho concluído);

f) Palavras chaves e keywords.

- O resumo deverá ser formatado em Word for Windows, em espaço simples e fonte Times New Roman, tamanho 

12. - O resumo deverá conter no máximo 250 palavras.

- O título em português deve conter no máximo 10 palavras e logo abaixo deverá constar o título em inglês 

- A não observação das normas implicará na rejeição imediata do trabalho.

Apresentação dos trabalhos:
- As modalidades de Fórum Científico (projeto e trabalho concluído), Fórum Clínico, Tema livre, Painel e Mesa 

Demonstrativa serão premiadas através de julgamento por banca examinadora;

- A decisão da banca examinadora é soberana e inquestionável;

- A ausência do apresentador no horário determinado dará direito à Comissão Científica de não fornecer os 

certificados e de desclassificá-lo;

- Para as apresentações orais (tema livre e fórum) o tempo será de 15 minutos, com 10 minutos para discussão;

- Os painéis deverão ter 1,20m de altura e 0,90m de largura;

- Os painéis e as mesas demonstrativas deverão ser expostos durante o período estabelecido pela Comissão 

Científica e o apresentador ficará a disposição durante todo o período de exposição;

- Os painéis e mesas demonstrativas serão colocados às 8:00h e deverão ser retirados às 12:00h do dia 13 de 

maio de 2010 (5o feira);

- Para apresentação oral, os autores poderão utilizar um projetor tipo data show que será disponibilizado pela 

Comissão Científica.


