
Normas para submissão dos resumos: 
• É limitado em 03 (três) o número máximo de trabalhos por apresentador. 
• Escolha a modalidade de apresentação: Apresentação Oral ou Painel. Os trabalhos inscritos como 

apresentação oral que não forem selecionados poderão ser apresentados na forma de painel. 
• Escolha a área temática do trabalho: Os trabalhos poderão ser inscritos nas áreas de 

Estomatologia, Patologia Oral, Radiologia Odontológica ou Cirurgia Oral e Maxilofacial. 
• Título do trabalho: breve e informativo, limitando-se ao máximo de 120 caracteres (incluindo 

espaços). 
• Palavras-chaves: Cada trabalho deve possuir no mínimo 3 descritores (DECs Bireme). Descritores: 

correspondem às palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo do trabalho. 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) 

• Conteúdo dos resumos: O texto do resumo deverá ter no mínimo 1200 caracteres e no máximo 
1600 caracteres (incluindo espaços). Serão aceitos apenas resumos submetidos em português. Os 
resumos dos casos clínicos deverão conter introdução, relato do caso, exames complementares 
empregados, tratamento e as considerações finais relacionados ao caso. Os resumos das pesquisa 
científica deverão incluir introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados e conclusão do 
trabalho. Os ítens descritos não devem aparecer no corpo do texto. Na última linha poderão ser 
incluídos os nomes de patrocinadores ou de apoios financeiros, quando for o caso. 

• Autores: Os nomes dos autores deverão ser escritos por extenso. Cada trabalho poderá ter no 
máximo 5 (cinco) autores, sendo o primeiro o do apresentador. O apresentador deverá 
necessariamente estar inscrito no encontro no momento da submissão do resumo. Cada trabalho 
poderá ter apenas 1 apresentador. 

• Autorização para publicação do vídeo do trabalho no site do evento durante os dias do Encontro. 
Os vídeos serão exibidos na página do evento durante os dias do Encontro. 

• Os trabalhos selecionados serão divulgados no dia 03 de setembro de 2021 
 
Normas para a apresentação dos trabalhos: 

• Os trabalhos selecionados para apresentação oral deverão ser gravados como um vídeo de no 
máximo 10 minutos. 

• Os trabalhos selecionados para apresentação na forma de painel deverão ser gravados como um 
vídeo de no máximo 05 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 deve ser confeccionado como apresentação com vários slides. 
• Os apresentadores dos trabalhos selecionados 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 17 de setembro de 2021 no 
e-mail encontroestomatologia@gmail.com. O corpo do e-mail deve conter somente o título do 
trabalho, o nome do apresentador e o url (link) do Youtube. 

• Os autores dos trabalhos aprovados para as apresentações orais deverão enviar o arquivo do 
vídeo mp4 para a comissão organizadora até o dia 17 de setembro de 2021. Os autores receberão 
as instruções para o envio do vídeo após a aprovação do trabalho. 

• As apresentações orais serão no formato online no dia 25 de setembro. O apresentador receberá o 
horário e o link para a apresentação. O vídeo será apresentado e em seguida haverá a arguição da 
banca examinadora. Caso o apresentador não estiver presente no horário da apresentação, o 
trabalho não será apresentado. 

• Os painéis estarão expostos no site do evento e serão avaliados pela banca examinadora, não 
haverá arguição com o apresentador. 

• É de responsabilidade do apresentador manter o link funcionando até o final do evento, problemas 
na visualização do vídeo acarretarão na não emissão do certificado de apresentação. 

http://decs.bvs.br/
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• Dicas de como gravar o vídeo para a apresentação estão disponíveis no arquivo do regulamento 
abaixo. 

 
Saiba mais sobre como produzir seu vídeo: 
 
Opções de softwares para produção de vídeos e outras dicas relacionadas 
Para gravar uma apresentação com narração diretamente no Power Point 
https://support.microsoft.com/pt-br/office/gravar-uma-apresenta%C3%A7%C3%A3o-de-slides-com-os-
intervalos-e-narra%C3%A7%C3%A3o-de-slide-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c 
http://www.ufrgs.br/sead/ensino-remoto/material-de-apoio/como-gravar-uma-apresentacao-com-
narracao-no-power-point  (Material produzido pela SEAD UFRGS)  
 
Softwares on-line gratuitos que permitem gravar vídeos compartilhando a tela 
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 
  
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do e-mail: encontroestomatologia@gmail.com  
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