CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA UNIFICADO DO OESTE
DO PARANÁ – I CIOUESPAR
23 A 26 DE SETEMBRO DE 2019
TEATRO MUNICIPAL SEFRIN FILHO – CASCAVEL - PR

NORMAS PARA INSCRIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS

DATA PARA ENCAMINHAMENTO DE TRABALHOS
O período de inscrição será de 29 de julho a 30 de agosto 2019. Os trabalhos deverão ser
inscritos na página do evento, no endereço eletrônico cuja página será colocada no ar. Os
trabalhos selecionados serão divulgados no dia 15/09/2019. O ensalamento será publicado,
conforme a categoria, no dia 20/09/2019.
MODALIDADES DE TRABALHO
Os trabalhos deverão ser inscritos em resumo expandido (apresentações orais) ou simples
(painel) nas modalidades de Reabilitação Oral, Clínica Cirúrgica, Promoção de Saúde e PósGraduação. Os trabalhos não selecionados para apresentação oral que estão de acordo com as
normas, estarão automaticamente inscritos em painel.
NÚMERO DE TRABALHOS E DE AUTORES
Não há limite de envio de trabalhos por autor para painel. Nas apresentações orais, cada autor
poderá ser apresentador de apenas um trabalho. Será aceito, no máximo, seis autores em cada
trabalho. Em caso de trabalho de múltipla autoria, pelo menos 50% dos autores deverão estar
inscritos no evento. O CIOUESPAR emitirá apenas um certificado por trabalho apresentado (a
emissão eletrônica dos certificados ocorrerá pelo site do evento, após a conclusão do mesmo).

ORIGEM E NATUREZA DOS TRABALHOS
Em cada uma das modalidades de apresentação oral, serão aceitos trabalhos de pesquisas e/ou
de extensão concluídas ou em andamento, caso clínico ou revisão de literatura. Para as
apresentações de pós-graduação os temas serão livres. Em painel, serão aceitos trabalhos de
pesquisa e de extensão concluídos ou em andamento, relatos de experiência e casos clínicos.

1. Apresentação oral
Os trabalhos aprovados na modalidade de Apresentação Oral deverão ser apresentados por um
dos autores, em dia e hora a serem divulgados pela Comissão Científica. Cada participante terá
um espaço de no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) minutos para apresentação. O
debate dos trabalhos apresentados será no final da sessão.
Obs: Serão disponibilizados: um canhão de projeção, tela e notebook, ponteira laser. Os
horários fixados para a apresentação não serão alterados.
2.Apresentação em pôster
O painel deverá ser fixado meia hora antes do horário previsto para apresentação, no número
do painel indicado previamente pela comissão organizadora. A montagem e retirada do painel
é de inteira responsabilidade dos autores e não serão disponibilizados materiais para a sua
fixação. O horário estabelecido para a apresentação do trabalho deverá ser seguido com rigor.
Durante esse período o apresentador deverá ficar à disposição dos participantes e da Comissão
Julgadora para os questionamentos e esclarecimentos. Em hipótese alguma será aceita a
apresentação do painel por pessoas que não sejam autoras do trabalho. É obrigatória a retirada
dos painéis logo após o horário de exibição, pois a Comissão Organizadora não se
responsabilizará pela sua perda ou danos.
2.1. Normas gerais para confecção do pôster
Tamanho do pôster: Cada trabalho terá 0,90 cm (Largura) x 1,20 cm (Altura) disponível para
sua exposição.
Elementos do pôster:
1. Título do trabalho;
2. Nome e sobrenome dos autores (por extenso);
3. Nome da instituição financiadora do projeto ou organismos de apoio;
4. Introdução
5. Objetivo(s) do trabalho;
6. Materiais e métodos ou Relato de caso clínico;
7. Resultados obtidos e sua discussão (análise e interpretação);
8. Conclusão ou considerações finais;
9. Referências bibliográficas.
2.2. Aspectos Éticos para inscrição e publicação dos trabalhos.
Os trabalhos submetidos ao 1o Congresso Internacional de Odontologia Unificado do Oeste do
Paraná – CIOUESPAR, deverão ter aprovação de comitê de ética, nas seguintes modalidades:
1. Pesquisa
2. Extensão
3. Pós-Graduação.
Os trabalhos inscritos nestas categorias, que não possuam aprovação em comitê de ética, serão
automaticamente recusados.
Os demais trabalhos, apenas necessitarão de aprovação em Comitê de Ética, caso sejam
premiados para a publicação de artigo completo.

ACEITE DOS TRABALHOS
Serão aceitos somente os trabalhos que seguirem rigorosamente as normas estabelecidas e
forem aprovados pela Comissão Científica do evento. A lista dos trabalhos aceitos será
divulgada no site até o dia 15 de setembro de 2019 e ensalamento dia 20/09/2018.
OBS: Os trabalhos serão submetidos à avaliação somente após a comprovação do pagamento
da inscrição. O valor da inscrição não será devolvido, caso o trabalho não receba o aceite da
Comissão Científica.

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO
1. Identificar a modalidade: Caso clínico, Pesquisa e/ou extensão, Revisão de literatura
ou Pós-Graduação.
2. Identificar a área temática: Reabilitação oral, Clínica Cirúrgica ou Promoção de
saúde.
a. Enquadramento das Áreas Temática:
i. Reabilitação Oral – trabalhos das especialidades de dentística, prótese,
ortodontia, endodontia, materiais dentários.
ii. Clínica Cirúrgica – trabalhos das especialidades de cirurgia e
traumatologia buco maxilo facial, periodontia, patologia, estomatologia,
implantodontia.
iii. Promoção de Saúde – odontopediatria, epidemiologia, saúde coletiva,
políticas de saúde, odontologia preventiva.
3. Título: Apresentar em caixa alta, centralizado em negrito.
4. Nome dos Autores: Constar os nomes completos e sobrenomes em itálico, com
informação em nota de rodapé de cada autor. Sublinhar o nome do apresentador.
5. O texto deve conter os seguintes tópicos: RESUMO COM DESCRITORES (palavraschave), INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, RELATO DE CASO OU MATERIAIS E
MÉTODOS, RESULTADOS (SE HOUVER), DISCUSSÃO, CONCLUSÃO E
REFERÊNCIAS.
6. A seção Resumo deve ter no máximo 300 (trezentas) palavras, com breves e concretas
informações sobre, os objetivos, métodos (relato de caso), resultados e conclusões do
trabalho. O Resumo deve ser apresentado com parágrafo único.
7. O resumo expandido deverá conter, tamanho do papel A4, digitado em Microsoft Word,
fonte times new roman, tamanho 12, margens superior e inferior, esquerda e direita de
2,5 cm, sem recuo para o parágrafo, alinhamento justificado e espaço simples, com os

subtítulos em negrito, primeira letra maiúscula, alinhamento esquerdo, com mínimo de
1000 e máximo 1500 palavras, incluindo o resumo.
8. O arquivo deve ser enviado em PDF.
9. Referências bibliográficas: Apresentar as referências conforme as normas da ABNT.
Mínimo 5, máximo 10 referências.
10. Notas de rodapé: Indicar a titulação dos autores.
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO SIMPLES
1. Identificar a modalidade: Caso clínico, Pesquisa e/ou extensão, Revisão de literatura
ou Pós-Graduação.
2. Identificar a área temática: Reabilitação oral, Clínica Cirúrgica ou Promoção de
saúde.
3. Título: Apresentar em caixa alta, centralizado em negrito.
4. Nome dos Autores: Constar os nomes completos e sobrenomes em itálico, com
informação em nota de rodapé de cada autor. Sublinhar o nome do apresentador.
5. O texto deve conter os seguintes tópicos: INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, RELATO DE
CASO OU MATERIAIS E MÉTODOS, RESULTADOS (SE HOUVER),
CONCLUSÃO, PALAVRAS-CHAVE E REFERÊNCIAS.
6. Deve conter no máximo 300 palavras em parágrafo único.

DA PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos serão premiados conforme as áreas temáticas e as modalidades mencionadas, com
premiação de primeiro ao terceiro colocados. Os primeiros e segundos colocados de cada
temática e modalidade receberão certificado de menção honrosa. Todos os trabalhos premiados
serão convidados a submeter, em formato de artigo completo para publicação em livro,
conforme regras editoriais da Editoriais.

ATENÇÃO
Solicitamos aos autores que verifiquem a existência de erro em relação ao nome do autor
ou do trabalho. Depois de emitido o certificado, será cobrado taxa de R$ 10,00 para a
emissão de novo certificado e despesas de correio.
EXEMPLO DE RESUMO SIMPLES
O TITULO DEVE CONTER ATÉ NO MAXIMO 140 CARACTERES EM CAIXA
ALTA E NEGRITO
ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral, Clínica Cirúrgica ou Promoção de saúde.
MODALIDADE: Caso clínico, Pesquisa e/ou extensão, Revisão de literatura ou PósGraduação.
Autor1, Autor2, Autor3... limitado a 6 autores por trabalho
Palavras-chave: no mínimo 3 e no máximo 5, com base de dados em (http://decs.bvs.br/) .
INTRODUÇÃO - Este item deve trazer a fundamentação teórica e a justificativa do estudo em
tela. OBJETIVOS - os objetivos da execução do trabalho deverão estar claramente colocados
nesta secção; RELATO DE CASO (Materiais e métodos) - deve conter breve resumo do
material e métodos utilizados no trabalho. Quando os experimentos envolverem seres humanos
devem vir acompanhados da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa; RESULTADOS - Os
resultados obtidos devem ser apresentados na forma de texto (não esquecer as unidades de
medida); CONCLUSÃO - A conclusão deve estar necessariamente embasada nos dados
apresentados; APOIO FINANCEIRO - quando houver apoio financeiro deverá estar citado
após a conclusão, entre parênteses. (Máximo de 300 palavras)

REFERÊNCIAS
De 5 a 8 referências de acordo com as normas da ABNT.

EXEMPLO DE RESUMO EXPANDIDO
O TITULO DEVE CONTER ATÉ NO MAXIMO 140 CARACTERES EM CAIXA
ALTA E NEGRITO
ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral, Clínica Cirúrgica ou Promoção de saúde.
MODALIDADE: Caso clínico, Pesquisa e/ou extensão, Revisão de literatura ou PósGraduação.
Autor1, Autor2, Autor3... limitado a 6 autores por trabalho
Palavras-chave: no mínimo 3 e no máximo 5, com base de dados em (http://decs.bvs.br/) .
RESUMO – máximo 300 palavras, justificado, em parágrafo único, com breves e concretas
informações sobre os objetivos, métodos (relato de caso), resultados e conclusões do trabalho.
INTRODUÇÃO - Este item deve trazer a fundamentação teórica e a justificativa do estudo em
tela.
OBJETIVOS - os objetivos da execução do trabalho deverão estar claramente colocados nesta
secção;
RELATO DE CASO (Materiais e métodos) - deve conter breve resumo do material e métodos
utilizados no trabalho. Quando os experimentos envolverem seres humanos devem vir
acompanhados da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa;
RESULTADOS - Os resultados obtidos devem ser apresentados na forma de texto (não
esquecer as unidades de medida);
CONCLUSÃO - A conclusão deve estar necessariamente embasada nos dados apresentados;
APOIO FINANCEIRO - quando houver apoio financeiro deverá estar citado após a
conclusão, entre parênteses
REFERÊNCIAS
De 5 a 8 referências de acordo com as normas da ABNT.

