NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS – PAINÉIS
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: ATÉ 24/08/2018

CATEGORIAS:
(1) Painel de Caso Clínico
(2) Painel de Pesquisa
(3) Experiências e Ações voltadas a Saúde Coletiva
ELABORAÇÕES DOS RESUMOS:
- Título: no máximo, 120 caracteres.
- Autores: separados por vírgulas; não dar espaçamento entre as iniciais.
Exemplo: Silva M.S.*, Ferreira M.A.C., Nakamura Y.A. (Atenção: sobrenome
e iniciais de autor apresentador do trabalho identificado pelo asterisco)
Máximo de 05 (cinco) autores por trabalho inscrito.
Indicar ao final dos autores o e-mail do apresentador para eventuais avisos
O apresentador poderá apresentar no máximo 02 (dois) painéis durante o
evento.
- Afiliação: colocar apenas a afiliação mais relevante e/ou importante para o conjunto de
autores
Exemplo: Universidade Estadual de Ponta Grossa.
- Resumo: deve conter Justificativa, Objetivos ou Proposição, Métodos (Pesquisa) ou
Relato de caso (Relato de caso) Experiências (Saúde Coletiva), Resultados e
Conclusões. Estes itens não deverão estar explicitados no resumo sob a
forma de tópicos, mas são itens importantes para o bom entendimento do
texto científico.
O Resumo deverá conter no máximo 250 palavras.
Configuração: Folha A4, fonte Arial, tamanho 11 e espaçamento simples.
Não serão aceitos gráficos e figuras no corpo do resumo.
Evitar o uso de abreviaturas. Se não for possível, na primeira vez em que for
citada, a palavra deverá estar escrita por extenso ou a abreviatura entre
parênteses.
Selecionar até 3 descritores (DECs Bireme). Descritores: correspondem às
palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo do artigo. Para a
escolha dos descritores, deve-se consultar a lista de “Descritores em Ciências
da Saúde - DeCS”, elaborada pela BIREME, (disponível em
http://decs.bvs.br/) ou a lista de “MeSh – Medical Subject Headings”
(disponível em http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
Todo trabalho de pesquisa que envolva seres humanos, animais ou parte
deles, incluindo questionários, levantamento de fichas e arquivos com dados
de pacientes deverá conter no resumo o número do parecer do Cômite de
Ética em Pesquisa a qual foi submetido. O parecer favorável será solicitado
pela Comissão Avaliadora durante a avaliação do painel.
O resumo deverá ser preenchido no modelo em anexo e encaminhado para o
e-mail: resumosciopg@gmail.com, dentro de 48 horas você receberá um email da Comissão Organizadora do 22º CIOPG confirmando a inscrição do
seu trabalho.

DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS SELECIONADOS
No
dia
31/08/2018
será
divulgado
no
site
do
22º
CIOPG
(www.abopg.com.br/congresso) a relação dos trabalhos aprovados, bem como o dia e o
local no qual será feita a exposição e avaliação do Painel.
Não será permitida a troca do horário e dia da apresentação.
NORMAS PARA A PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PAINEL:
- Dimensões: o espaço destinado ao painel será de 1,70 m de altura por 0,90 m de
largura.
- Título: deve ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras
maiúsculas.
Abaixo do título e com letras menores devem aparecer os nomes dos autores, do
laboratório, do departamento, da instituição, da cidade e do estado.
- Nome do apresentador: deverá estar sublinhado e acompanhado de uma foto afixada
no canto superior direito.
- Corpo do painel: deve ser auto-explicativo, 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. Ao do painel deve colocar as referências
mais relevantes utilizadas para a confecção do mesmo. Não é obrigatória a inserção de
abstract.
A instalação obedecerá à numeração definida pela Comissão Organizadora, cujo
critério será a área e modalidade indicada pelos autores.
Os painéis deverão ser apresentados nos períodos e horários determinados pela
Comissão Organizadora, devendo o autor ficar junto ao seu painel durante todo o período.
A planilha de horários e datas será disponibilizada a partir do dia 31/08/2018, no site do
22º CIOPG.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os resumos enviados para o 22º CIOPG serão avaliados pela Comissão Científica
Local do CIOPG. Cada resumo receberá um conceito de 0 a 5 por dois avaliadores
distintos de maneira cegada, gerando media classificatória, não passível de recurso.
Abaixo alguns critérios que serão observados pela Comissão Avaliadora na
análise dos trabalhos enviados e que poderão causar a desclassificação do resumo:
 Assuntos pobremente organizados.
 Informações ausentes no trabalho: Justificativa do tema na área, Objetivos, Relato
de Experiência, Métodos ou Relato de caso, Resultados e Conclusões.
 Natureza do assunto não explicitada pelo título ou pelo conteúdo do trabalho.
 Assunto bem explicitado, mas de importância duvidosa.
 Critérios não muito bem definidos para a avaliação das variáveis.
 Métodos para obter dados não apropriados em relação à proposição.
 Confusões entre as premissas, conduzindo a falsos raciocínios.
 Conclusões que não correspondem aos objetivos.
 Conclusões não suportadas pelos resultados.
 Tipo e relevância do trabalho.
 Contribuição pouco relevante em relação ao estágio atual de conhecimento do
assunto.
 Metodologia inapropriada.
 Delineamento inadequado.
 Ausência ou Descritores não contemplados no DECs.

22º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE PONTA GROSSA – CIOPG
06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2018

Marque a categoria na qual você deseja inscrever o trabalho
( ) Painel de Caso clínico
( ) Painel de Pesquisa
( ) Experiências ou ações voltadas ao serviço público

TÍTULO DO TRABALHO
(AQUI A FONTE É ARIAL 12, NEGRITO, MAIÚSCULAS, CENTRALIZADO, ESPAÇO
SIMPLES MÁXIMO 120 CARACTERES)
Cabral, P.A.*; Vargas, G.
(Fonte Arial 11, normal, centralizado, espaço simples – MÁXIMO 05 AUTORES).
e-mail do apresentador: xxxxxxxxx@gmail.com.br
Universidade Estadual de Ponta Grossa
(Fonte Arial, 11, normal, centralizado, espaço simples).
Resumo (Arial 11, justificado – Máximo 250 palavras)
Insira aqui o resumo do artigo. Não será permitido o uso de figuras ou tabelas
nesta seção. Fique atento ao número de palavras, o número máximo permitido é de 250
palavras.

Palavras-chave: palavra 01, palavra 02, palavra 03
(Arial 11, justificado. Evitar repetir palavras do título nas palavras-chave).

