EDITAL 089/2021 - EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
CIENTÍFICOS NO II FÓRUM ON-LINE DE ODONTOLOGIA DO UNIRIOS Odontologia Contemporânea: avanços e perspectivas
O Centro Universitário do Rio São Francisco - UniRios credenciado pela Portaria/MEC nº 1.789/2019 –
D.O.U. de 21/10/2019, por este edital, torna pública as inscrições para a submissão de trabalhos científicos
ao II Fórum On-line de Odontologia do UniRios, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2021.

1. Da modalidade dos trabalhos científicos:
1.1. Os trabalhos acadêmicos submetidos deverão refletir proposta teórica resultante de pesquisa científica
no eixo temático do evento (Odontologia Contemporânea: avanços e perspectivas), abrangendo as
seguintes áreas da Odontologia:
- Dentística
- Endodontia
- Periodontia
- Odontopediatria
- Cirurgia Oral
- Saúde Coletiva
- Estomatologia/Patologia Oral
- Implantodontia
- Harmonização Orofacial
- Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais
- Prótese Dentária
- Radiologia e Imaginologia Odontológica
1.2. Para fins de inscrição, os autores devem realizar o envio do resumo dos trabalhos a serem
apresentados no evento, utilizando, obrigatoriamente, o arquivo-modelo disponibilizado no site do evento;
1.3. Será aceito apenas 1 (um) trabalho por autor, admitindo-se o máximo de 4 (quatro) autores por
trabalho, incluindo o autor principal e 3 (três) coautores, sendo 1 (um) deles o orientador do trabalho;
1.4. Na hipótese de coautoria, ambos deverão efetuar a inscrição no evento;
1.5. Preferencialmente, serão aceitos resumos em português.

2. Do público-alvo:
2.1. Os trabalhos científicos poderão ser apresentados por alunos regularmente matriculados no Curso de
Bacharelado em Odontologia do Centro Universitário do Rio São Francisco – UniRios e/ou participantes
externos dos mais diversos níveis acadêmicos (graduação, especialização, mestrado, doutorado).

3. Da inscrição e dos prazos:
3.1. Para a submissão do trabalho, é necessária a prévia inscrição do(s) autor(es) no evento. Somente os
participantes devidamente inscritos e com o pagamento da inscrição confirmado poderão submeter
resumos para o fórum;
3.2. As inscrições no evento deverão ser realizadas entre os dias 29/07/2021 e 04/10/2021, exclusivamente
pelo endereço https://www.unirios.edu.br/forumodonto e o pagamento deverá ser efetuado no período
supracitado;
3.3. As submissões dos trabalhos deverão ser realizadas entre os dias 09/08/2021 e 04/10/2021,
exclusivamente através do endereço eletrônico forumodontologia@unirios.edu.br, onde o arquivo
contendo o resumo do trabalho deverá ser anexado;
3.4. A lista dos trabalhos aprovados e o cronograma das apresentações serão divulgados até 08/10/2021
no site do evento.

4. Da apresentação dos trabalhos:
4.1. Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados na forma de “comunicação oral”, no dia 22 de
outubro, das 13h30 às 18h, pela plataforma Microsoft Teams, conforme programação do evento;
4.2. Cada trabalho deverá ser apresentado no tempo máximo de 10 (dez) minutos;
4.3. Decorridos os 10 minutos da apresentação do trabalho, o autor será submetido à arguição por parte
da banca examinadora do evento no tempo estimado de 05 (cinco) minutos;
4.4. Será disponibilizado, no site do evento, um modelo de apresentação em Power Point para as
comunicações orais.

5. Da emissão de certificados de apresentação de trabalhos:
5.1. O certificado de apresentação de trabalho no II Fórum On-line de Odontologia do UniRios será
emitido mediante confirmação de apresentação por parte do autor do trabalho;
5.2. A carga horária para apresentação de trabalho será de 10 (dez) horas;

5.3. Os certificados serão emitidos considerando o título do trabalho apresentado e os nomes do autor e
coautores, enviados no momento da submissão do resumo.

6. Das premiações:
6.1. Os três melhores trabalhos avaliados pela banca examinadora receberão certificado de menção
honrosa.

7. Das disposições finais:
7.1. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliadas pela Coordenação
do Curso de Odontologia e Comissão Científica do Evento;
7.2. As dúvidas relativas à participação na apresentação de trabalhos e eventuais ajustes no cronograma
das

apresentações

deverão

ser

encaminhados

para

o

forumodontologia@unirios.edu.br.

Centro Universitário do Rio São Francisco - UNIRIOS,
Em Paulo Afonso/BA, 29 de julho de 2021.

Registre-se e cumpra-se.

Prof. Dr. Leônidas Marinho dos Santos Júnior
Coordenador do Curso de Odontologia

Visto. De acordo. Publique-se.

Prof. Me. Jacson Gomes de Oliveira
Reitor

endereço

eletrônico

