
 

 
EDITAL DE SUBMISSÃO DA VI MOSTRA CIENTÍFICA 

ODONTOLÓGICA UNIFASIPE – SINOP/MT 
MODALIDADE PAINÉIS E APRESENTAÇÕES ORAIS 

 
Instruções para Submissão de Resumos            

Os apresentadores de trabalhos devem ficar atentos aos horários e datas de suas 

apresentações. Os trabalhos serão divididos em Sessões de Painéis e Apresentações orais 

por áreas afins. O apresentador deve ficar junto ao seu painel durante todo o período 

reservado para apresentações. A planilha de horários e datas será disponibilizada pela 

Comissão Organizadora do evento previamente.  

Não será permitida a troca do horário, dia da apresentação, ou de apresentador. Exceto 

em casos de atestados com análise pela Comissão Científica. 

Não será permitida a entrada de pessoas não inscritas no evento para participar das 

atividades do Congresso Odontológico, mesmo que sejam elas pais, parentes 

próximos, namorados (as) ou amigos (as). 

Qualquer dúvida relativa à inscrição ou submissão de trabalhos pode ser enviada no 

email:unifasipe.congresso.odontologico@gmail.com 

1 – DA INSCRIÇÃO: 

Data para envio de trabalhos: de 12/05/2022 à 27/05/2022 às 23h59min. horário local 

O envio do resumo deverá ser feito utilizando-se exclusivamente o e-mail: 

unifasipe.congresso.odontologico@gmail.com até o dia 27/05/2022 às 23h59min. O 

aluno receberá um email de confirmação da submissão.  

Informar qual a MODALIDADE escolhida no TÍTULO do email de submissão (SE 

PAINEL OU APRESENTAÇÃO ORAL).  

Colocar o título do trabalho no nome do Arquivo. Os arquivos devem estar no 

formato Word (doc./docx). Caso esteja em outro formato será rejeitado. 

Será permitido inscrição de apenas 01 trabalho por apresentador (seja ele painel ou tema 

livre), sendo este o primeiro nome da lista de autores do Resumo, podendo o 

apresentador ser co-autor em outros trabalhos. Serão aceitos no máximo 05 integrantes 

por trabalho, incluindo o apresentador, os coautores (no máximo 03), e o orientador da 

área específica.  

O apresentador tanto da modalidade Painéis quanto do Tema Livre deverá estar 

obrigatoriamente inscrito no Congresso Odontológico Unifasipe (COU). 

Serão aceitas inscrições de trabalhos em português.  



 
1.1 Os trabalhos poderão versar sobre: Revisão de Literatura, Casos Clínicos e Pesquisa. 

De acordo com o tipo de trabalho, os resumos deverão apresentar:  

 Casos Clínicos: Introdução, objetivo, relato do caso e considerações finais.  

Obs.: caso seja relato de casos clínicos, o autor deve enviar por email juntamente 

com o resumo o termo de consentimento livre e esclarecido do (TCLE) do 

paciente e o número da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

 Revisão de Literatura: Introdução, objetivos, revisão de literatura e conclusão.  

 Pesquisa: Introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados e conclusão. 

Obs.: caso seja pesquisa com pacientes ou animais o trabalho deve 

obrigatoriamente ser inscrito na Plataforma Brasil e conter o número da aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa. 

2 – NORMAS PARA CONFECÇÃO DO RESUMO: 

O resumo deverá conter:  Título, autores, Introdução, objetivo, material e métodos (caso 

seja pesquisa científica) ou revisão de literatura ou relato de caso (caso seja caso clínico) 

e conclusão. Sem que sejam compartimentados no texto.  

O resumo não deverá conter citações bibliográficas, nem lista de referências 

bibliográficas, nem fotos ou imagens.  

2.1 - Título: fonte Times New Roman tamanho 14 caixa alta. O título deve conter no 

máximo 15 palavras, espaçamento simples, justificado.  

2.2 – Resumo: 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 

2.2.1Palavras-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.  

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

itálico e alinhado à direita.  

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

grafia e formatação.  

Serão aceitos no máximo 05 integrantes por trabalho, incluindo o apresentador, os 

coautores (no máximo 03), e o orientador da área específica. Será obrigatoriamente 

apenas 01 apresentador por painel, sendo este o primeiro nome da lista de autores do 

Resumo.  



 
2.3 – Seleção: Serão escolhidos 30 resumos para a modalidade de painéis e 15 resumos 

para a modalidade de Tema Livre. O não cumprimento das normas acima descritas 

resultará na rejeição do resumo.  

Os trabalhos serão divididos em áreas afins: 

a) Saúde pública e biossegurança 

b) Diagnóstico bucal e tratamento 

c) Procedimentos restauradores e reabilitadores 

d) Inovações e tecnologias 

Caso não esteja completamente preenchida a modalidade de Tema Livre, a Comissão 

Científica poderá solicitar aos melhores resumos da modalidade de painéis que 

apresentem seus trabalhos na modalidade de Tema Livre e vice-versa.  

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

desclassificados.  

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.  

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 

ao I Congresso Odontológico UniFasipe e à Revista da Mostra Científica Odontológica 

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

O aceite do trabalho será divulgado a partir do dia 31de maio de 2022 às 23:59h, em 

Edital afixado na coordenação do curso de Odontologia e site da UniFasipe 

(https://www.fasipe.com.br/graduacao/cursos/odontologia-19) 

3 - NORMAS PARA CONFECÇÃO DO PAINEL: 

Serão apresentados banners de lona. Altura: 120 cm x 80 cm Largura.  

Título: Deve ser o mesmo utilizado no resumo. O título e o texto deverão ter Fonte Times 

New Roman tamanho mínimo 40.  

Abaixo do título e com letras menores, devem aparecer os nomes dos autores. Os nomes 

dos autores e coautores deverão ser escritos em caixa alta, primeiro sobrenome e depois 

iniciais do nome. Os autores serão separados por vírgulas. Para o cabeçalho deve-se 

seguir, obrigatoriamente, o modelo padrão de Banner de Odontologia da 

UNIFASIPE. Deverá ser afixada uma foto do apresentador no canto superior direito.  

PARA O CORPO DO PAINEL fica a critério dos autores a formatação do trabalho, desde 

que contenham os itens indicados do item 1.1. 



 
Corpo do Painel: Deve ser auto-explicativo, com o mínimo possível de texto e o máximo 

de ilustrações (figuras, diagramas, tabelas, gráficos) e contendo os itens indicados 

conforme o tipo de trabalho (item 1.1).  

Não serão aceitas referências bibliográficas de sites, blogs ou páginas que não sejam de 

cunho científico. 

Na modalidade Painéis, o apresentador deverá estar presente no horário estipulado pela 

Comissão Científica para sua apresentação de no máximo 8 min., sem qualquer atraso, o 

que poderá implicar em desclassificação do trabalho. A banca fica livre para realização 

de perguntas após o término da explanação, em um prazo máximo de 09 minutos (03 

minutos para cada integrante da banca). 

4 -  NORMAS PARA A CONFECÇÃO DE TEMA LIVRE:  

O tempo de apresentação será de no mínimo 15 minutos e máximo 20 minutos, sendo 5 

a 10 minutos destinados à exposição do trabalho e 10 minutos destinados à discussão com 

a banca avaliadora.  

* O apresentador deverá confeccionar seu trabalho em forma de slides eletrônicos; não 

tem número limite de slides, desde que o aluno contemple o tempo estipulado;  

O trabalho deverá conter: Introdução, objetivo, material e métodos (caso seja pesquisa 

científica) ou revisão de literatura ou relato de caso (caso seja caso clínico), conclusão e 

referências bibliográficas.  

Não serão aceitas referências bibliográficas de sites, blogs ou páginas que não sejam de 

cunho científico. Poderão ser utilizadas somente imagens de sites da internet, desde que 

devidamente referenciadas.  

O acadêmico utilizará o computador fornecido pelo evento e deverá utilizar o programa 

Microsoft® PowerPoint® e arquivo com extensão “.PPT” (neste caso, utilizar pen-drive). 

NÃO SERÁ FORNECIDO NENHUM OUTRO MATERIAL ALÉM DOS CITADOS 

ANTERIORMENTE.  

Os apresentadores dos trabalhos selecionados deverão comparecer 30 minutos antes do 

início das apresentações marcada para às 8:00 hs. Após o início das apresentações o 

apresentador não poderá apresentar o trabalho, e este será desclassificado. 

5 – COMISSÃO AVALIADORA 

A Comissão Avaliadora será formada por 03 (três) professores do Curso de Odontologia 

da Faculdade Fasipe em cada uma das modalidades. Cada trabalho receberá um conceito 

de 0 a 10 dos requisitos avaliados por 03 (TRÊS) professores, e a soma das notas dividida 

por 3 será a nota final do trabalho. Serão escolhidos 03 trabalhos de cada área afim e ao 

final serão premiados os três trabalhos melhores pontuados para modalidade de Painéis e 

os três trabalhos melhores pontuados para modalidade de Tema Livre. 



 
A Comissão avaliadora premiará também o trabalho destaque no quesito inovação que 

poderá versar tanto em painel quanto em tema livre. 

6 – DO RESULTADO 

O resultado dos trabalhos premiados sairá logo após o término das apresentações e 

deliberação da Comissão Científica. A premiação dos trabalhos será realizada no dia 

11/06/2022 no hall de entrada do Centro Universitário UNIFASIPE. Os três trabalhos 

melhor avaliados de cada categoria receberão certificado de menção honrosa e serão 

premiados. O prêmio será destinado somente ao apresentador do trabalho.  

7 – CERTIFICADO 

A comissão organizadora do evento irá emitir certificado de apresentação de trabalho 

somente para o apresentador, no qual constarão os nomes dos coautores. Este certificado 

será emitido de acordo com a ficha de inscrição de cada trabalho, não sendo aceito 

reformulação dos participantes.  

O aluno que submeter seu trabalho e for aceito pela Comissão científica, deverá 

obrigatoriamente apresentar o trabalho. Caso isso não aconteça, o trabalho será 

desclassificado e o aluno perderá o direito de receber o certificado e as horas 

complementares, exceto em casos de doença mediante atestado médico ou outra 

situação com análise e deliberação da Comissão Científica. 

 

Comissão Científica da  

VI Mostra Científica Odontológica UNIFASIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MODELO DE RESUMO: 

LÍQUEN PLANO ORAL: DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO 

Oral Lichen Planus: From Diagnosis   to  Treatment 

 

Geisla Brito Rigotti1; Maycon Roberto de Lima1;  Giuliene  Nunes de Souza Passoni² 

 

1 Graduanda em Odontologia do Centro Universitário  UNIFASIPE 

2Mestre em Odontologia Clínica. Professora do Centro Universitário  UNIFASIPE 

 

Introdução: O Líquen Plano Oral (LPO) é classificado como uma patologia 

mucocutânea de caráter inflamatório crônico, com etiologia desconhecida, porém, 

patogênese bem explicada. Os linfócitos T citotóxicos induzem apoptose dos 

queratinócitos da camada basal levando ao processo inflamatório crônico, sendo 

considerado uma doença autoimune com potencial 

de malignização. Objetivo: Reportar os métodos de diagnóstico e tratamentos mais 

recentes do LPO. Material e métodos: Realizou-se revisão bibliográfica 

nos portais Scielo, PubMed e Lilacs publicados entre 2010 e 2021 em português, inglês e 

espanhol. A busca se deu por palavras-chave, título e resumo, e artigos na íntegra, 

excluiu-se artigos publicados anteriormente a 2010, ou que não tivesse correlação com a 

pesquisa. Resultados: O diagnóstico pode ser realizado pelos achados clínicos associados 

a anamnese, entretanto, é importante a elaboração de um diagnóstico diferencial com 

outras patologias através da análise histopatológica. A biópsia incisional com 

imunofluorescência direta é a mais indicada, tanto para confirmar a análise clínica quanto 

descartar o aparecimento de transformações malignas. Caso paciente apresente outras 

patologias associadas, o diagnóstico clínico tende a ser mais difícil, pois, pode haver 

alteração do padrão reticular característico, comprometendo a interpretação 

histopatológica. A terapia farmacológica tem sido a base do tratamento, incluindo a 

utilização de corticoides e inibidores de calcineurina. Já a terapia não farmacológica 

consiste na utilização de laser de baixa potência e ozônioterapia. Conclusão: O LPO não 

apresenta cura, seu tratamento visa diminuir os sintomas e estender a remissão. Portanto, 

a agilidade e eficiência no diagnóstico é fundamental para a melhora da saúde do paciente. 

 

Palavras-chave: Patologia. Líquen Plano Oral. Patologia Bucal. 


