NORMAS PARA ENVIO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
1- REGRAS GERAIS:
PERÍODO DE RECEBIMENTO DOS RESUMOS: 13 DE MARÇO A 06 DE JULHO
DE 2018
Os trabalhos deverão abranger assuntos relacionados à Reabilitação Oral e serão
melhor avaliados aqueles que contemplarem a temática central do evento:
“mudança de paradigma com relação às novas tecnologias”
SERÃO ACEITOS TRABALHOS EM DUAS CATEGORIAS:
- Pesquisa Científica (Estudos Epidemiológicos, Ensaios Clínicos e Revisões
Sistemáticas).
- Relato de Caso.
1 - INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO RESUMO
- Título: no máximo, 120 caracteres (com espaços) em letras MAIÚSCULAS.
- Autor Principal: é o responsável pela submissão do trabalho, devendo estar
devidamente inscrito no evento. O nome deve figurar primeiro, completo, sem
abreviaturas. Cada autor só poderá submeter até 3 trabalhos para avaliação.
- Coautor: autor secundário e que colaborou com a construção do trabalho. O
nome deve figurar em sequência, após o autor principal e também deve ser
completo e sem abreviaturas. Podem haver até 4 coautores e estes não precisam,
necessariamente, estar inscritos no evento. No caso de trabalho de estudante de
graduação, um dos coautores deverá ser o orientador, que deve ser um profissional.
Este deve ser o último listado e deve ter um asterisco para indicador a função de
orientador.

Atenção: Conferencista e membros da Comissão Organizadora não podem
inscrever trabalhos como autores, mas poderão participar como coautores.
- E-mail do autor principal: abaixo dos nomes dos autores.
- Instituição a qual o autor principal é afiliado: somente uma instituição, com

respectiva sigla, cidade e estado (sigla). Exemplo: Universidade Federal da
Paraíba, UFPB, João Pessoa, PB – esta informação é obrigatória para estudantes
de graduação e é recomendada para trabalhos de pós-graduação e de professores
universitários.
- Resumo: deverá ser ESTRUTURADO em itens importantes para o bom
entendimento do texto científico e deverá ser digitado em parágrafo único, em fonte
Arial, tamanho 12, espaço simples (VER MODELO ANEXO A ESTE DOCUMENTO).
O resumo deverá ser digitado em parágrafo único, conter no máximo 350 caracteres
com espaços e, de acordo com a natureza do trabalho, ser estruturado nas
seguintes seções:
Pesquisa científica* deverá conter: Objetivos, Metodologia, Resultados e
Conclusões.
*Exigência do Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa: Pesquisas realizadas
em humanos e tecidos (direta ou indiretamente) ou ainda em animais de laboratório,
devem ser acompanhadas da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos ou Animais, respectivamente, cujo parecer deve ser enviado em
conjunto com o resumo. Na ausência deste documento, o resumo não será aceito
para apresentação nem publicação.
Relato de caso deverá conter: uma breve Introdução, Relato do Caso e
Considerações Finais.
Os indicadores das partes do resumo: Objetivos, Metodologia, Resultados e
Conclusões (no caso das pesquisas) ou Introdução, Relato do Caso e
Considerações Finais (no caso dos relatos de caso), deverão estar explicitados no
Resumo em negrito.
- Descritores: Selecionar 3 a 4 descritores (DECs Bireme). Descritores:
correspondem às palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo do artigo.
Para a escolha dos descritores, deve-se consultar a lista de “Descritores em
Ciências da Saúde - DeCS”, elaborada pela BIREME, (disponível em
http://decs.bvs.br/) ou a lista de “MeSh – Medical Subject Headings” (disponível em
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
- Os resumos deverão ser enviados no período de 13 de março até 6 de julho de
2018 em arquivo WORD ou PDF, através do e-mail trabalhos@coreo.com.br.
- A Comissão Científica confirmará o recebimento deste resumo e, caso haja algum
problema no arquivo irá notificar o autor do trabalho para providências.
- O resultado dos resumos aceitos para apresentação no evento será publicado no
site do COREO, no dia 20 de julho de 2018.

2 – NORMAS PARA CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PAINEL CIENTÍFICO
Não haverá necessidade de apresentação por parte dos autores, pois os painéis
ficarão expostos durante todo o evento, em totens eletrônicos e interativos,
localizados em ambiente específico do 1°COREO.
A avaliação dos trabalhos será realizada em data e horário não divulgados pela
Comissão Científica. Portanto, NÃO SERÁ NECESSÁRIA A PRESENÇA DO
AUTOR PARA A AVALIAÇÃO DO PAINEL.
O painel deverá ser autoexplicativo, enviado em formato JPEG, nas dimensões
9X16 ou 1.080 X 1.920 pixels, até o dia 15 de agosto de 2018, através do e-mail
trabalhos@coreo.com.br, devendo constar no titulo do e-mail o código que será
disponibilizado na listagem dos trabalhos aceitos para divulgação. Os trabalhos
não enviados até essa data estarão automaticamente cancelados.
A formatação do painel deve ser distribuída em apenas 1 (uma) página.
TÍTULO:
Deve ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras
maiúsculas (caixa alta)
AUTORES: Abaixo do título e apenas com as primeiras letras maiúsculas, completo
e sem abreviaturas. O principal deve estar sublinhado.
NOME DA INSTITUIÇÃO: Deve figurar abaixo dos autores (exigido para trabalhos
de estudantes de graduação), devendo informar a cidade e o estado.
FOTO DO AUTOR PRINCIPAL:
No painel deverá conter também uma foto do autor principal, no ângulo superior
direito com e-mail abaixo da foto.
CORPO DO PAINEL:
Deve ser autoexplicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e o máximo
de ilustrações (figuras, diagramas, tabelas, etc). Sugere-se que as conclusões sejam
colocadas na forma de itens. Não é obrigatória a inserção de resumo ou abstract.
- Compete à Comissão Científica dirimir dúvidas referentes à interpretação deste
conjunto de normas, bem como suprir as suas lacunas.
4 – PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS
Os painéis serão avaliados por comissão de professores avaliadores, e os 3
primeiros lugares de cada categoria receberão mensal honrosa e premiação
financeira conforme valores abaixo:
Relato de Caso
Pesquisa
1º Lugar
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
2º Lugar
R$ 800,00
R$ 800,00
3º Lugar
R$ 600,00
R$ 600,00

O anúncio das premiações, assim como a entrega dos certificados e prêmios será
feito na solenidade de encerramento do evento, no dia 29 de setembro de 2018, no

auditório principal, quando finalizadas as atividades científicas do dia. Os
contemplados que não se fizerem presentes na solenidade, serão contatados para
receber sua premiação em momento oportuno.
5 – PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos aprovados e apresentados no 1˚ COREO serão publicados nos anais
da revista Archives of Health Investigation, FOA/UNESP - SP (Revista Qualis B4
Nacional).

MODELO DE RESUMO

FICHA DE SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO
Categoria: ( ) Pesquisa Científica ( ) Relato de Caso
Título: (maiúsculo, máximo 120 caracteres com espaço)
Autores:
E-mail do Autor Principal:
Instituição:
Resumos: (máximo 350 caracteres com espaço)

Descritores: (3 a 4 descritores)

