
 

     
EDITAL DE SUBMISSÃO DA V MOSTRA CIENTÍFICA  

ODONTOLÓGICA FASIPE- SINOP 
 

A Comissão Organizadora comunica a abertura do edital para submissão de trabalhos acadêmicos 

na categoria “Resumos Simples” para a V Jornada Odontológica UniFasipe.  

O presente edital tem como objetivo apresentar as normas para elaboração, submissão e avaliação 

de trabalhos acadêmicos produzidos pelos INSCRITOS do evento. Os trabalhos aprovados serão 

publicados nos anais da Revista da Mostra Científica Odontológica Fasipe Sinop em formato 

eletrônico sem necessidade de apresentação.  

* Serão aceitos para submissão apenas RESUMOS SIMPLES.  

Os trabalhos aceitos serão somente os apresentados com temas relacionados às Ciências 

Odontológicas, em seus parâmetros biológicos, psicossociais ou clínicos.  

1. Critérios Gerais:  

1.1 Ter, no mínimo, dois autores inscritos no evento (não se aplica para resumos com apenas um 

autor);  

1.2 Para cada inscrição será aceito apenas 01 (um) trabalho, ou seja, cada inscrito poderá realizar 

uma submissão, mas poderá ser coautor de outros trabalhos;  

1.3 Será permitida a inscrição de trabalhos assinados por 01 (um) autor e até 05 (cinco) coautores, 

incluindo o orientador. Abaixo dos nomes, devem ser apresentadas as credenciais dos autores. Os 

nomes dos autores e credencias devem ser escritos em espaçamento simples e alinhados à direita.  

1.4 É indispensável a presença do orientador na autoria de trabalhos realizados por acadêmicos, 

que deve possuir graduação como titulação mínima.  

1.5 Os trabalhos inscritos deverão apresentar resultados de pesquisas concluídas ou em 

andamento. Serão aceitos trabalhos originais e de revisão. Trabalhos que envolvam seres humanos 

(inclusive relatos de caso) deverão indicar no texto o número, bem como anexar parecer de 

aprovação do comitê de ética (Certificado de Apresentação de Apreciação Ética - CAAE). Não 

serão aceitos projetos de pesquisa, bem como pesquisas realizadas sem a comprovação de estarem 

em conformidade com a Resolução CNS (Conselho Nacional de Saúde) 466/2012. Aqueles que 

envolverem animais não seres humanos deverão estar em conformidade com as Normas para o 

Bem-estar Experimental Animal e apresentar o parecer do Comitê de Ética Experimental Para 

Animais Não Humanos (Certificado de Ética no Uso de Animais - CEUA). Pois prezamos pelo 

comprimento de todas as etapas de construção da pesquisa de forma ética.  

1.6 Não haverá apresentação de trabalhos. Dessa forma, os trabalhos aprovados não precisarão 

ser apresentados pelos autores.  

1.7 Será disponibilizado apenas 01 (um) certificado para cada trabalho, no qual conterá o título 

e o nome de todos os autores.  



 

2. Dos prazos: O prazo para submissão dos resumos simples compreenderá o período de 00h do 

dia 01/06/2021 às 23h59 do dia 21/06/2021. A Comissão Organizadora informará o aceite dos 

trabalhos pelo site www.fasipe.com.br até às 23h59 do dia 30/06/2021. 

3. Das normas:  

3.1 Os resumos deverão ser submetidos pelo primeiro autor pelo email 

jornadaodontologica.fasipe@gmail.com, contendo no máximo 350 palavras. Também deverá ser 

enviado o resumo em WORD/DOC ou DOCX contendo o nome e a titulação máxima de todos os 

autores, bem como dados para contato do Autor Correspondente (e-mail), acrescido 

posteriormente, na segunda página do documento, dos dados (e-mail e telefone) de todos os 

autores.  

3.2 O formato em word deve seguir o padrão descrito abaixo, incluindo o nome de todos os 

autores, e ser nomeado com o título do trabalho em caixa alta. Ex.: TERAPÊUTICAS 

PULPARES EM DENTES DECÍDUOS.  

3.3 Os artigos devem ser digitados no Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, e formatados 

em folha tamanho A4, com espaçamento simples entrelinhas (1,0) e margens de 3 cm de cada 

lado, com a logomarca do evento no cabeçalho. O corpo do resumo deverá possuir entre 250 e 

350 palavras, escrito em um parágrafo único, justificado. Os resumos deverão ser estruturados 

em: Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados e Conclusão. O título deve ser escrito 

em português, em caixa alta, negrito, espaçamento simples e centralizado, ter até 10 (dez) palavras 

e não apresentar abreviaturas e siglas, e também na língua inglesa, em caixa baixa, negrito, 

espaçamento simples e centralizado. O modelo do resumo encontra-se disponível no site 

www.fasipe.com.br 

3.4 Palavras-chave: Incluir de três a seis palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo do 

artigo, escolhidas, preferencialmente, em vocabulário controlado, separadas entre si por ponto 

final. A expressão palavras-chave deve ser escrita em caixa baixa, negrito, seguida de dois pontos.  

3.5 Deve ser mencionado o apoio financeiro (se existir) ao final do texto em linha separada em 

itálico e alinhado à direita.  

3.6 Antes da efetiva submissão do trabalho deve ser feita criteriosa revisão das informações, texto, 

grafia e formatação.  

3.7 Os trabalhos enviados fora do prazo e fora da formatação exigida serão automaticamente 

desclassificados.  

3.8 Todas as orientações de submissão deverão ser seguidas, sob risco de reprovação do trabalho. 

A Comissão Científica pode aprovar, ou não, o trabalho enviado, em caráter irrevogável não 

cabendo recurso contra sua decisão. Todas as informações contidas nos trabalhos são de inteira 

responsabilidade dos autores e coautores.  

3.9 Todas as informações contidas nos trabalhos são de inteira responsabilidade dos autores, que 

ao terem os trabalhos submetidos e aceitos no evento, transferem os direitos autorais pelo trabalho 

científico à V Jornada Odontológica UniFasipe e à Revista da Mostra Científica Odontológica 

Fasipe Sinop, que ficarão responsáveis pela publicação dos anais em formato eletrônico.  

3.10 Todos os resumos aprovados serão publicados em edição especial nos anais da Revista da 

Mostra Científica Odontológica Fasipe Sinop em formato eletrônico.  

Sinop, 26 de maio de 2021.  

Comissão Organizadora 

http://www.fasipe.com.br/

