
Normas de Trabalhos Científicos do Segundo Congresso Nacional de Odontologia 

do Grupo Ser Educacional- OdontoSer 

 

 Os trabalhos poderão ter, no máximo, 01 autor/apresentador, 01 co-autor e 02 

orientadores. 

- Cada autor/apresentador poderá inscrever no máximo 01 trabalho, exceto nos Fóruns 

de Monitoria, Grupos de Estudos e Ligas Acadêmicas, podendo ser co-autor em outros 

trabalhos sem número limite. Os alunos poderão participar nos Fóruns de Relatos e 

Trocas de Experiências sobre Monitoria, Grupos de Estudos e Ligas Acadêmicas. 

- Os resumos de Apresentações de Trabalhos e Inscrições de Fóruns devem ser 

submetidos até a data 20/07/2020. Após este prazo, não serão mais aceitos. 

- Para cada trabalho apresentado, será emitido um certificado com os nomes do 

autor/apresentador, co-autor e orientadores. Os dados serão aqueles fornecidos pelo 

autor/apresentador no ato da inscrição do trabalho. Não serão permitidas modificações 

e/ou acréscimos posteriores. 

-Na categoria Fóruns de Relatos de Experiências de Monitorias, Grupos de Estudos e 

Ligas Acadêmicas serão emitidos certificados para todos os participantes. Os dados 

serão aqueles fornecidos por um representante do Grupo de Estudos e Ligas 

Acadêmicas no ato da inscrição do trabalho. Todos os membros pertencentes aos 

Grupos de Estudos e Ligas Acadêmicas poderão participar e receberão certificados. Para 

a categoria Fórum de Monitoria os dados serão aqueles fornecidos pelo candidato 

apresentador. Não serão permitidas modificações e/ou acréscimos posteriores. 

- A seleção prévia dos trabalhos será realizada pela Comissão Científica do Segundo 

Congresso Nacional de Odontologia do Grupo Ser Educacional. 

- O trabalho que for inscrito fora das normas gerais e específicas de cada categoria não 

será avaliado para seleção pela Comissão Científica, sendo o trabalho automaticamente 

excluído caso não se enquadre na categoria correta. Também não será aceito um mesmo 

trabalho inscrito em categorias diferentes. 

- A aceitação de cada trabalho e participação dos Fóruns será comunicada através do 

Coordenador pertencente a Unidade que o aluno está devidamente matriculado em 

2020.2, juntamente com a data e o horário estabelecidos pela Comissão Científica para a 

apresentação do mesmo. 

- Os melhores trabalhos, decidido por banca avaliadora, receberão certificado de 

premiação. As premiações serão dadas aos primeiros, segundos e terceiros lugares de 



cada sala. Os trabalhos que não forem premiados receberão o certificado de 

apresentação de trabalho científico em Congresso Nacional. 

-Na categoria Fórum todos os membros inscritos dos Grupos de Estudos e Ligas 

Acadêmicas, assim como os monitores, receberão os Certificados de Participantes de 

Fórum de Relato de Experiência com carga horária de 4h. Para a emissão dos 

Certificados será realizada uma chamada online. 

-Somente poderão apresentar trabalhos, participar dos fóruns e assistir a exposição dos 

trabalhos e fóruns os alunos devidamente matriculados no semestre 2020.2 pertencentes 

a um dos cursos de odontologia do Grupo Ser Educacional. 

-As modalidades de apresentação serão:  

Categoria Revisão de Literatura 

Categoria Projeto de Pesquisa 

Categoria Pesquisa 

Categoria Júnior 

Categoria Trabalho de Término de Curso 

Categoria Caso Clínico 

 

Diretrizes de apresentação:  

- O tempo para apresentação no Power Point será de, no máximo, 10 minutos, 

independente da Modalidade de Apresentação escolhida, e a discussão das 

apresentações entre o autor e a banca examinadora será de, no máximo, 5 minutos. 

- Caso o apresentador não esteja presente durante a avaliação pela Banca Examinadora, 

o trabalho não será considerado e não será entregue certificado de apresentação. 

-A apresentação acontecerá de forma remota, utilizando-se para isso a plataforma 

Microsoft Teams. Sugere-se que o candidato saiba utilizar as ferramentas dessa 

plataforma para apresentação de Slids. Cada sala terá dez candidatos apresentando 

trabalhos (número máximo) e o as bancas serão compostas por três professores. As 

apresentações só poderão ser assistidas por alunos devidamente matriculados nos cursos 

de Odontologia do Grupo Ser Educacional. 

 

Diretrizes para Resumo:  

- O corpo do resumo deve ser feito sem tabulações, ou seja, em parágrafo único, com no 

mínimo de 250 palavras. Além disso, as seções do resumo não precisam ter citação 

direta, devem apenas seguir a sequência correta de redação como explicitado acima. 



-A inscrição do resumo no Congresso será de responsabilidade do Coordenador da IES 

ao qual o aluno está matriculado, de forma que a aprovação do resumo se dará após a 

análise desse resumo pelo Comissão Científica do Congresso após a validação de 

inscrição do Coordenador responsável. 

 

Normas de Apresentação para a Categoria Revisão de Literatura 

O candidato deverá apresentar Introdução, Metodologia de Pesquisa, Palavras-Chaves, 

Resultados, Discussão, Conclusão e Bibliografia. 

 

Normas de Apresentação para a Categoria Projeto de Pesquisa 

O candidato deverá apresentar a ideia e o planejamento de um Projeto de Pesquisa ainda 

não executado. Deverá apresentar os seguintes pré-requisitos: Introdução, Justificativa, 

Objetivos Gerais, Objetivos Especificos e Metodologia. 

 

Normas de Apresentação para a Categoria Pesquisa Científica 

O candidato deverá apresentar uma Pesquisa Científica que já tenha resultados, mesmo 

que ainda não finalizados. Deverá apresentar Introdução, Metodologia, Resultados, 

Discussão e Conclusão. 

 

Categoria Júnior 

Essa categoria será representada apenas por alunos novatos, ingressantes no primeiro 

semestre, onde eles poderão apresentar um trabalho orientado pela Coordenação do 

Curso da IES ao qual o estudante está matriculado, propiciando ao candidato a sua 

primeira experiência na produção científica. Essa categoria será de tema livre, onde o 

aluno poderá apresentar a sua expectativa sobre o curso de Odontologia, os seus 

planejamentos e a sua trajetória até chegar no Ensino Superior, onde o aluno poderá 

expor os motivos que o fizeram optar pelo curso de Odontologia. 

Categoria Trabalho de Conclusão de Curso 

Essa categoria está representada por Trabalhos de Término de Curso que serão 

defendidos em 2020.2, 2021.1 e 2021.2, de modo a dividir as salas de acordo com o 

período. 

Categoria Caso Clínico 



O candidato deverá apresentar Introdução, Objetivos, Desenvolvimento do Caso 

Clínico, Discussão, Resultado e Conclusão 

Fóruns de Relatos de Experiência 

Categoria Monitoria: 

O candidato terá até 10 minutos para apresentar o seu relato de experiência como 

monitor, abordando o desenvolvimento didático, atividades, a sua vivência e a 

percepção que obteve no exercício de sua monitoria. Após a exposição, os outros 

monitores presentes na sala poderão conversar com o candidato, e para isso terão 10 

minutos. O controle de tempo e organização das trocas de experiências será mediado 

por um docente responsável pertencente a um curso de Odontologia do Grupo Ser 

Educacional. 

Categoria Grupos de Estudos 

O candidato escolhido pelo Grupo de Estudos a qual pertence terá até 10 minutos para 

apresentar o seu relato de experiência, abordando o desenvolvimento didático, 

atividades, a sua vivência e a percepção que obteve no exercício de construção de 

pesquisas. Após a exposição, os outros Grupos de Estudos presentes na sala poderão 

falar as suas opiniões e interagir com o Grupo de Estudo que acabou de fazer a sua 

exposição, e para isso terão 10 minutos. O controle de tempo e organização das trocas 

de experiências será mediado por um docente responsável pertencente a um curso de 

Odontologia do Grupo Ser Educacional. 

Categoria Ligas Acadêmicas 

O candidato escolhido pela Liga Acadêmica a qual pertence terá até 10 minutos para 

apresentar o seu relato de experiência, abordando o desenvolvimento didático, 

atividades, a sua vivência e a percepção que obteve no exercício de construção de 

pesquisas. Após a exposição, as outras Ligas Acadêmicas presentes na sala poderão 

falar as suas opiniões e interagir com a Liga Acadêmica que acabou de fazer a sua 

exposição, e para isso terão 10 minutos. O controle de tempo e organização das trocas 

de experiências será mediado por um docente responsável pertencente a um curso de 

Odontologia do Grupo Ser Educacional. 

 



 

 

  


