10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ORTODONTIA DA
ABOR-GO
NORMAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS E
PREMIAÇÕES
Os trabalhos de livre inscrição do 10º Congresso Internacional de Ortodontia
da ABOR-GO poderão ser alocados nas modalidades pôster clínico ou científico.
Nesta edição, a apresentação será de uma forma inovadora, moderna e com
conscientização ecológica. Todos os pôsteres serão apresentados no modelo digital,
em televisões de plasma.
Com essa ideia de conscientização ecológica e o não desperdício de materiais
de difícil e longa degradação, como é o caso dos materiais lona ou gloss, o 10º
Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR-GO inova, utilizando a tecnologia
em favor do meio ambiente. Em função do custo dos equipamentos, cada trabalho
selecionado para apresentação deverá contribuir com uma taxa no valor de R$
50,00 (cinquenta reais). Esta taxa equivale ou até mesmo é menos onerosa do
que o valor pago no pôster impresso. Esse valor será cobrado após a aprovação
do trabalho. O autor-apresentador efetuará o pagamento via boleto bancário ou
depósito, no prazo estipulado.
Os trabalhos poderão ser inscritos com 01 (um) apresentador, 01 (um)
orientador e (01) um coautor. Após a aprovação do trabalho, é obrigatória a
inscrição e presença do autor-apresentador no evento. Será estipulado um horário
para apresentação, no qual uma banca examinadora fará avaliação do material
exposto e poderá questionar o autor-apresentador.
Cada autor-apresentador dos trabalhos poderá se inscrever no máximo em 2
trabalhos (um pôster clínico e um pôster científico). A participação como coautor ou
orientador de trabalhos é ilimitada.
O 10º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR-GO proporcionará a
oportunidade de apresentação e discussão de casos clínicos, estudos, técnicas
inovadoras, levantamentos epidemiológicos ou pesquisas científicas com comprovado

interesse para a Ortodontia. Não serão aceitos trabalhos de Revisão de Literatura.
Caso tenha interesse em divulgar seus trabalhos, inscreva-se!
Confira o CRONOGRAMA para a participação:
Data de início para envio de resumos: 28/11/2018
Data limite para envio de resumos: 05/03/2019 até às 23:59 horas
Resultado dos trabalhos aprovados: 15/03/2019
Data limite para adesão do autor-apresentador ao congresso: 19/03/2019 até às
23:59 h.
Data limite para pagamento do pôster aprovado: 20/03/2019 até às 23:59 h.

SUBMISSÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
Para efetuar a submissão dos trabalhos científicos nas modalidades pôster
clínico ou científico não é necessária a adesão do autor-apresentador ao 10º
Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR-GO. Porém, se aprovado para
apresentação, esta adesão deverá ser realizada para que seja possível realizar a
apresentação do trabalho.
SELEÇÃO DOS TRABALHOS
A Comissão Científica do 10º Congresso Internacional de Ortodontia da
ABOR-GO é encarregada de fazer uma seleção prévia dos trabalhos. Estes serão
julgados pela comissão avaliadora composta por pareceristas ad hoc da área da
ortodontia. Essa comissão tem decisão irrevogável e não caberá recurso. Só serão
entregues à Comissão avaliadora os trabalhos que respeitarem as normas de
submissão. Os trabalhos que estiverem fora das normas serão automaticamente
desqualificados pela Comissão Científica. Serão aceitos trabalhos cujos temas tenha
comprovado interesse para a Ortodontia e que sejam devidamente fundamentados no
resumo.
INSCRIÇÃO
Para efetuar a apresentação do(s) trabalho(s), o autor-apresentador deverá
efetivar adesão ao 10º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR-GO.

COMITÊ DE ÉTICA
A Banca Examinadora exigirá, no dia da apresentação do pôster clínico ou
científico, a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa dos trabalhos que
envolverem pesquisas científicas em seres humanos ou animais, incluindo
questionários e levantamento de fichas e arquivos com dados de pacientes. Será

solicitado também o termo de consentimento para utilização da imagem quando se
tratar de casos clínicos ou fotos de face ilustrativas em que seja possível identificar a
pessoa. O não cumprimento deste requisito implicará na não apresentação do trabalho
e consequentemente não concorrerá a premiação. A identidade dos pacientes deve
ser preservada, inclusive nas fotografias.
RESUMO
Os resumos dos trabalhos apresentados ao 10º Congresso Internacional de
Ortodontia da ABOR-GO serão publicados exatamente conforme for enviado e deve
conter:

Título:
No máximo 120 caracteres digitados no software Word for Windows, fonte Arial 11, em
negrito (não escrever o título completo em letras maiúsculas).

Autores:
Separados por vírgulas; último sobrenome por extenso, não dar espaçamento entre as
iniciais. Exemplo: Adabo GL*, Rocha SS, Cruz CAS. (Atenção: sobrenome e iniciais de
autor-apresentador do trabalho devem ser identificados pelo asterisco).

Conteúdo:
Os resumos dos trabalhos de pesquisa deverão ter o resumo estruturado em tópicos:
objetivo, material e método, resultados e conclusão.
Os resumos dos relatos de casos clínicos deverão ter o resumo estruturado em
tópicos: diagnóstico da situação inicial, sequência dos procedimentos operatórios e
informações sobre a resolução do caso (incluir o tempo de preservação).

Texto:
Deverá ter, no máximo, 1.600 caracteres (sem espaço), digitados no software Word for
Windows, fonte Arial 11. Ao final do resumo, deverão ser selecionadas até 3 (três)
palavras-chave que representem o conteúdo do resumo.
INSTALAÇÃO E ENTREGA DOS TRABALHOS APROVADOS:

Pôster: Os trabalhos da modalidade pôster clínico ou científico deverão ser entregues
em formato PDF no local previamente indicado pela comissão científica de acordo

com o horário estabelecido abaixo. Sendo de inteira responsabilidade do autorapresentador ou coautores entregarem o arquivo dentro do horário previsto.

Período matutino: entrega das 07:00 às 07:50 h.
Período vespertino: entrega das 13:00 às 13:50 h.

Todos os autores-apresentadores deverão permanecer em frente ao seu pôster
durante todo o período previsto para apresentação. Não será aceita a entrega do
arquivo PDF dos pôsteres fora do horário previsto. Caso a banca examinadora passe
para avaliar o pôster e o autor-apresentador não esteja presente, o trabalho não
poderá mais ser apresentado e não concorrerá a premiação.
O autor-apresentador que, por algum motivo, esteja impossibilitado de
apresentar o trabalho em qualquer uma das modalidades, poderá ser substituído por
um dos coautores, porém o trabalho não concorrerá a premiação.
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
A data, horário e local da apresentação dos trabalhos aprovados serão
informados antecipadamente no site do 10º Congresso Internacional de Ortodontia
da ABOR-GO.

TEMPO DE APRESENTAÇÃO:
Pôster: 5 (cinco) minutos de apresentação e 5 (cinco) minutos de arguição.
O autor-apresentador que não tiver concluído sua fala dentro do limite do tempo de
apresentação,

será

interrompido

dando

sequência

a

arguição

pela

banca

examinadora.

BANCA EXAMINADORA
Bancas examinadoras independentes (científica ou clínica) para cada
modalidade (pôster clínico ou pôster científico) serão encarregadas de coordenar,
avaliar todos os trabalhos e emitir o resultado da avaliação. Não caberá a interposição
de qualquer recurso, uma vez que a banca é soberana, com decisão é irrevogável.
Caso haja conflito de interesse de um membro da banca examinadora com um
trabalho apresentado, sendo o membro da banca examinadora coautor deste trabalho,
o mesmo irá se ausentar da avaliação. Os demais membros da banca examinadora
emitirão o parecer da avaliação. Caso todos os membros da banca tenham conflito de
interesse com o trabalho apresentado, este trabalho será julgado por outra banca
examinadora, de outra categoria, designada pela comissão científica.

MATERIAL E EQUIPAMENTO
Os pôsteres deverão ser entregues em formato PDF na data e local
especificados na divulgação da apresentação dos trabalhos. O tamanho do pôster
deverá seguir o template que será disponibilizado no site do congresso.

PREPARAÇÃO DO POSTER
O arquivo correspondente ao pôster eletrônico deverá ser entregue
em formato Jpeg ou Png, com tamanho máximo de 5Mb.O software para
edição fica a critério do autor, mas considerando o uso comum do
PowerPoint, orientamos que configure a página com o tamanho de 16x9
(no PowerPoint, modelo retrato, na vertical), assim, quando salvar e
escolher o formato Jpeg, o resultado ficará na proporção correta.
O pôster deve obedecer ao seguinte padrão:
Título:
Deve ser exatamente o mesmo utilizado e enviado no resumo. Abaixo do título
e com letras menores, devem aparecer os nomes dos autores, do departamento, da
instituição, da cidade e do estado onde o trabalho foi realizado.
Autores:
Separados por vírgulas; último sobrenome por extenso, não dar espaçamento
entre as iniciais. Adabo GL*, Rocha SS, Cruz CAS. (Atenção: sobrenome e iniciais de
autor-apresentador do trabalho devem ser identificados pelo asterisco). É obrigatória a
fixação de uma foto do autor-apresentador no canto superior direito do pôster, assim
como a numeração do mesmo, que será previamente divulgada pela comissão
científica.
Corpo do Painel:
Deve ser autoexplicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e o
máximo de ilustrações (figuras, diagramas e tabelas). As letras deverão ter tamanho
que possibilite a leitura (assim sendo, o número de palavras deverá ser reduzido para
que as letras não sejam muito pequenas). As ilustrações deverão ser visualizadas a
uma distância de 2,0 (dois) metros ou mais, e a sequência deverá ser indicada com
números ou letras grandes. A identidade dos pacientes deve ser preservada, inclusive

nas fotografias e exames complementares. Cada figura ou tabela deverá conter uma
legenda descrevendo o conteúdo. Sugere-se que as conclusões sejam colocadas na
forma de tópicos.

CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO:
Os certificados de apresentação dos trabalhos estarão disponíveis na secretaria do
11º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR-GO ao final do período matutino
(para os trabalhos apresentados no período da manhã) e vespertino (para os trabalhos
apresentados no período da tarde). Será emitido 01 (um) único certificado para cada
trabalho apresentado em cada modalidade. A responsabilidade pelo envio das
informações corretas quanto a nome, sobrenome e título do trabalho é dos membros
do trabalho submetido. Em hipótese alguma serão reemitidos certificados ou
realizadas correções devido a erro no momento da submissão dos trabalhos.
PREMIAÇÃO:
Serão concedidas premiações aos primeiros colocados, de cada uma das
modalidades. Aos primeiros, segundos e terceiros lugares serão emitidos certificados
de mérito. Membros da comissão organizadora do 10º Congresso Internacional de
Ortodontia da ABOR-GO poderão inscrever trabalhos e apresentá-los (caso
aprovados), porém não estarão concorrendo às premiações. No momento da
premiação, o autor-apresentador ou algum dos coautores deverá está presente na
cerimônia para recebimento do prêmio e do certificado de mérito. Caso nenhum
membro do trabalho premiado esteja presente, apenas o certificado de mérito será
entregue em mãos ou enviado por correio ou e-mail, perdendo o valor da premiação.
A premiação será entregue no dia 22-03-2019, após o intervalo do simpósio, no
período vespertino.
Erros em relação a nome, sobrenome, título, escrita do resumo e regras
ortográficas são de inteira responsabilidade dos autores dos trabalhos no momento do
envio dos resumos para apreciação dos pareceristas ad hoc.
Att.
Comissão Científica do 10º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR-GO

