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Normas para a Apresentação de Trabalho
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1) Período de inscrições: 22:00 do dia 21/09/2021 até 23:59 do dia 01/10/2021.

2) Modalidade: A 53ª Semana Acadêmica de Odontologia proporcionará aos pesquisadores e acadêmicos

de graduação e pós-graduação em Odontologia a oportunidade de apresentação de trabalhos no formato de

Tema Livre. Essa modalidade destina-se à apresentação de trabalhos no formato de VÍDEO, com a

finalidade de divulgar informações científicas e promover troca de experiências do ambiente acadêmico.

3) Das Disposições Gerais:

3.1 Serão aceitos: Trabalhos de pesquisa, projetos de pesquisa, relatos de casos clínicos, revisão de

literatura, relato de experiências em estágio, relato de atividades de extensão e técnicas inovadoras em

Odontologia;

3.2 Os trabalhos apresentados não possuem a obrigatoriedade de ser inéditos;

3.3 Os trabalhos deverão, obrigatoriamente, ser submetidos no formato de VÍDEO (apresentação oral) e

RESUMO;

3.4 Cada apresentador poderá apresentar apenas um trabalho como primeiro autor, podendo ser co-autor

em outros trabalhos;

3.5 Ser primeiro autor na modalidade Tema Livre não impossibilita a submissão de trabalho na I Mostra de

Extensão e vice-versa.

3.6 Todos os resumos dos trabalhos selecionados para apresentação serão publicados na Revista da

Faculdade de Odontologia de Porto Alegre (DOI: 10.22456/2177-0018.101733), na forma de Anais da 53ª

SEMAC;

3.7 Os trabalhos inscritos que não estiverem nas normas deste edital serão notificados via e-mail e

automaticamente apagados da plataforma para que o apresentador possa realizar uma nova submissão,

desta vez dentro das normas deste edital;



3.8 Os trabalhos inscritos que estiverem nas normas deste edital NÃO serão notificados via e-mail e

somente serão contatados para envio do link de apresentação de trabalhos em data próxima à 53ª SEMAC

e I Mostra de Extensão da FO-UFRGS.

3.9 Todos os trabalhos apresentados receberão um certificado de apresentação.

4) Do Pagamento das Taxas de Apresentação de Trabalhos:

4.1 Serão aceitos SOMENTE os trabalhos submetidos cujos autores estejam inscritos no evento da 53ª

Semana Acadêmica de Odontologia;

4.2 É de extrema importância que o apresentador contenha consigo o recibo do pagamento da inscrição no

evento da 53ª Semana Acadêmica de Odontologia, visto que ele poderá ser solicitado para fins de controle.

ATENÇÃO: As inscrições pagas através de boleto bancário podem demorar até 03 dias úteis para serem

aprovadas, sendo assim, salientamos que para a submissão ser homologada é preciso estar com o

pagamento aprovado.

5) Das Inscrições:

As inscrições de trabalhos para seleção deverão ser realizadas através da submissão do resumo do

trabalho (em formato .word) e do vídeo com a apresentação (em link não-listado do YouTube) no site

www.semacodonto.com.br (aba trabalhos) assim que iniciar o período destinado às submissões. As

submissões que não estiverem de acordo com as normas NÃO serão homologadas, sendo excluídas

automaticamente da plataforma.

ATENÇÃO: Após o envio do resumo e do vídeo, o autor não terá possibilidade de correção da submissão

realizada.

5.1 Normas para confecção dos resumos:

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão

em relação a todos os itens listados a seguir.

a) O arquivo para submissão deve estar em formato .word e não deve ultrapassar 2MB de memória,

tendo margens de 3cm (superior, inferior, esquerda e direita).

b) O texto deverá ser redigido em fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre linhas e deve

ser empregado o itálico ao invés de sublinhar (exceto em endereços URL).

c) O título deve ser redigido em caixa alta (letras maiúsculas) e negrito. Caso haja subtítulo, deve-se

antepor a ele dois pontos (:).

d) O Resumo não deve exceder 250 (duzentas e cinquenta) palavras.

e) O nome dos autores deve ser apresentado em ordem direta (prenomes + sobrenome). Deverá

constar o nome completo, sem o uso de abreviaturas. Separar o nome dos autores por vírgula.

http://www.semacodonto.com.br


ATENÇÃO: O apresentador deve ser identificado com um asterisco (*) ao final de seu nome.

f) No resumo deve constar por escrito os tópicos Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados e

Conclusão, sendo itens importantes para um bom entendimento do texto. Projetos de pesquisas

NÃO deverão conter o item CONCLUSÕES.

g) Devem ser selecionados até 3 (três) descritores cadastrados nos DeCS. Os descritores (palavras ou

expressões que identificam o conteúdo do trabalho) devem ser inseridos abaixo do resumo,

antecedidos pelo termo “descritores” em negrito seguido de dois pontos (ex.: Descritores: Separar

cada descritor por ponto final (.).

Descritores: correspondem às palavras ou expressões que identificam 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/).

.

5.2 Normas para a confecção dos vídeos:

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão

em relação a todos os itens listados a seguir.

a) As apresentações deverão ser realizadas em formato de vídeo .mp4, gravadas na plataforma de

preferência do autor, de forma que o vídeo contenha apenas os slides e o áudio do apresentador. O

vídeo deverá ser disponibilizado no YouTube, marcado como “não listado”. O URL(link) do vídeo

deverá ser copiado para o preenchimento do formulário de inscrição.

ATENÇÃO: A Comissão Organizadora irá disponibilizar um tutorial sobre o processo de confecção da

apresentação em formato de vídeo (será disponibilizado site www.semacodonto.com.br).

b) As apresentações não devem exceder 5 minutos.

c) Os slides utilizados deverão conter o cabeçalho ou rodapé (conforme escolha do apresentador) da

53ª Semana Acadêmica de Odontologia disponível no site da SEMAC na aba "trabalhos"

(www.semacodonto.com.br).

d) A avaliação será feita pela banca examinadora. As considerações dos trabalhos serão enviadas

diretamente para o email do primeiro autor a partir do momento que o trabalho for avaliado.

ATENÇÃO: Todo o trabalho de pesquisa que envolva seres humanos, animais ou parte deles (incluindo

questionários comuns e levantamento de fichas e arquivos com dados de pacientes), deverá ser avaliado

pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O parecer favorável será solicitado pelas Comissões Avaliadoras

durante a reunião.

6) Das Avaliações e Premiação:

Os trabalhos serão avaliados por uma banca composta por pós-graduandos e professores e cada banca

contará com 3 avaliadores. O número de trabalhos selecionados como "destaque da sessão" pode variar de

acordo com o número de trabalhos submetidos. Os destaques das sessões concorrer ao destaque geral de

http://decs.bvs.br/
http://www.semacodonto.com.br


cada categoria, em que o segundo lugar receberá uma menção honrosa e o destaque geral receberá um

prêmio.

ATENÇÃO: Os trabalhos de Pós-Graduação não serão dispostos em categorias, tendo apenas 01 destaque

geral.

7) Sessões de reapresentação dos destaques das sessões:

Os trabalhos selecionados como destaques das sessões, terão uma sessão de reapresentação dos vídeos,

realizada de maneira síncrona, nos dias 20/10/2021 e 21/10/2021, sendo necessária a presença do

apresentador para as arguições da banca. É necessário ter uma boa conexão com a internet, microfone e

webcam. Cada avaliador terá 2 minutos para as considerações do trabalho, tendo o apresentador até 2

minutos para responder cada arguição. Se o apresentador não estiver na sala no momento da

reapresentação, o trabalho não será reapresentado e deixará de concorrer ao prêmio de destaque geral.

ATENÇÃO: No momento da reapresentação dos destaques, a 53ª SEMAC não se responsabiliza por falha

na conexão da internet do apresentador.

Em caso de dúvidas ou problemas com o resumo ou apresentação, ficamos à disposição através do
email trabalhos@semacodonto.com.br.

CRONOGRAMA

INÍCIO DAS SUBMISSÕES 21/09/2021

FIM DAS SUBMISSÕES 1º/10/2021

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS HOMOLOGADOS (site da SEMAC) 04/10/2021

DIVULGAÇÃO DOS DESTAQUES DAS SESSÕES (site e Instagram da SEMAC) 18/10/2021

SESSÃO DE REAPRESENTAÇÃO DOS DESTAQUES DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA
CATEGORIA PESQUISA DA GRADUAÇÃO

20/10/2021

SESSÃO DE REAPRESENTAÇÃO DOS DESTAQUES DA DA CATEGORIA
ENSINO/EXTENSÃO DA GRADUAÇÃO

21/10/2021

DIVULGAÇÃO DOS DESTAQUES GERAIS 22/10/2021


