EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
32° CONGRESSO ODONTOLÓGICO DE BAURU - 2019

A Comissão Científica do 32º Congresso Odontológico de Bauru torna público o presente edital de
submissão de trabalhos científicos, visando a seleção de trabalhos a serem apresentados no 32º COB
que ocorrerá nas dependências da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo FOB USP nos dias 15, 16 17 e 18 de maio de 2019.
I - INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
A

SUBMISSÃO

DOS

RESUMOS

deverá

ser

feita

online

pelo

site

https://www.32cob.com.br no período de 20/03/2019 até 12/04/2019. Para isso, o usuário
deve fazer seu cadastro no site, estando logado ao sistema.
ATENÇÃO especial deve ser dada ao resumo submetido ao 32° COB, uma vez que
após o envio, não serão permitidas quaisquer alterações relacionadas ao mesmo. O
resumo deverá conter o título, nome e ordem dos autores, nome do departamento e status
profissional (Cirurgião-Dentista, Aluno de Graduação ou Pós-Graduação). Por isso, confira
atentamente se o seu resumo em Formato Word está de acordo com as regras deste
edital. No dia da apresentação do trabalho, é necessário ter em mãos um documento
comprobatório do seu status profissional (carteirinha de estudante, comprovante de
matrícula, etc).
As apresentações poderão ser realizadas na forma ORAL OU PAINEL. Cada autor
poderá apresentar no máximo dois trabalhos, nesse caso sendo, obrigatoriamente, 1 (um)
trabalho submetido na categoria oral e 1 (um) na categoria painel, desde que os períodos

das apresentações não coincidam entre si. No entanto, na qualidade de coautor (isto é, não
apresentador), o participante pode estar presente em inúmeros trabalhos, não havendo um
limite. É importante ressaltar que mesmo que o apresentador escolha sua modalidade,
caberá à banca examinadora dos trabalhos julgar se o resumo de fato se adequa à
mesma.
Assim, por exemplo, caso um resumo sugerido pelo apresentador para a modalidade
"oral" seja mais adequado segundo a banca examinadora para a modalidade "painel",
permanecerá a decisão desta última no caso de aprovação do trabalho. Essa decisão final
será divulgada com o resultado de aprovação dos resumos no site.
O trabalho deve se encaixar em uma das especialidades odontológicas: Ciências
Básicas

aplicadas,

Implantodontia,

Estomatologia/Radiologia/Patologia,

Ortodontia,

Odontopediatria,

Saúde

Cirurgia,

Coletiva,

Periodontia,

Dentística/Materiais

Odontológicos, Endodontia, Prótese/DTM e Categoria Especial. A Categoria Especial
abrange

Pacientes

Especiais,

incluindo

pacientes

portadores

de

fissuras

labiopalatinas/anomalias craniofaciais relacionadas e áreas correlatas à Odontologia como,
por exemplo, a Medicina e Fonoaudiologia, desde que o tema apresentado envolva
interdisciplinaridade entre as áreas. Caso um resumo sugerido pelo apresentador para
determinada especialidade seja mais adequado segundo a banca examinadora para outra
especialidade, permanecerá a decisão desta última no caso de aprovação do trabalho. Essa
decisão final será divulgada com o resultado de aprovação dos resumos no site.
Durante a submissão do resumo, as apresentações deverão ainda ser classificadas
de acordo com as seguintes categorias:
(1) PESQUISA / REVISÃO SISTEMÁTICA (com ou sem metanálise).
(2) CASO CLÍNICO / REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA / CULTURA E
EXTENSÃO.
Sendo

estas

subdivididas

em

nível

de

Graduação

ou

Pós-Graduação/Profissional.
As apresentações (ORAL E PAINEL) deverão ser realizadas NECESSARIAMENTE
na língua portuguesa de acordo com as normas gramaticais e ortográficas em vigor.

II - NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

O participante deverá submeter seu trabalho OBEDECENDO RIGOROSAMENTE
ÀS NORMAS DE FORMATAÇÃO DESCRITAS A SEGUIR, ITEM POR ITEM. O NÃO
CUMPRIMENTO DAS NORMAS IMPLICARÁ AUTOMATICAMENTE NA REJEIÇÃO DO
TRABALHO:
Título: em negrito, fonte ARIAL, tamanho 11, espaçamento de 1,5, máximo de 120
caracteres (com espaço), somente com a primeira letra maiúscula e sem ponto final.
Autores: O apresentador do trabalho deve ser o primeiro autor, tendo seu nome sublinhado
e o orientador, o último. São permitidos no máximo seis (6) autores por trabalho, incluindo o
apresentador. O último sobrenome deve ter apenas a primeira letra maiúscula (caixa alta),
seguido das iniciais dos prenomes, que devem ter letras maiúsculas (caixa alta) e seguidas
de ponto final. Ex: Zangrando, M.S.R. A separação entre um autor e outro será feita por
ponto e vírgula (;). Ex: Zangrando, M.S.R.; Damante, C.A.
Atenção: os sobrenomes que são acompanhados de grau de parentesco devem ser
inseridos primeiramente pelo sobrenome e depois seguido do grau de parentesco. Ex: Silva
Filho; Almeida Júnior; Ferreira Neto; Ponce Sobrinho
Instituições: o departamento e a instituição de origem de cada autor devem ser indicados
com números exponenciais e com a legenda logo abaixo dos autores, como pode ser visto
no exemplo de resumo abaixo.
Resumo: em português, máximo de 2000 caracteres (com espaço), fonte ARIAL, tamanho
11, com espaçamento de 1,5, justificado e deverá conter:
(1) Pesquisa/Revisão Sistemática (com ou sem metanálise): objetivo, métodos,
resultado (com análise estatística em casos de pesquisa ou revisão
sistemática com metanálise) e conclusão.
(2) Revisão Sistemática: objetivo, métodos, resultado, discussão e conclusão.
(3) Caso clínico: objetivo, relato do caso, discussão e conclusão.
(4) Revisão de Literatura Narrativa: objetivo, métodos, discussão e conclusão.
(5) Cultura e Extensão: objetivo, métodos, discussão e conclusão.
O trabalho submetido NÃO deverá conter descritores/palavras-chave.

O arquivo do resumo deve ser, obrigatoriamente, em formato Word (.doc ou .docx),
e deverá ser nomeado com o nome do primeiro autor, ex:
Estevam Augusto Bonfante.docx
Antes de enviar o arquivo com o resumo para submissão, verificar as normas acima
descritas.
ATENÇÃO: Não serão permitidas quaisquer alterações relacionadas ao resumo após
a submissão.
Exemplo de resumo:
Probabilidade de sobrevida de próteses fixas implanto-suportadas
Bonfante, E. A.¹; Coelho, P. G.²; Bonfante, G.¹; Pegoraro, L. F.¹; Thompson, V. P.²
¹Departamento de Prótese, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São
Paulo.
²Departamento de Biomateriais e Biomimética, Faculdade de Odontologia, Universidade de
Nova York
A falha coesiva na porcelana de revestimento de próteses com infra- estruturas de
policristais de zircônia tetragonal estabilizada por ítrio (PZT-Y) tem causado elevadas taxas
clínicas de fracassos. No presente estudo avaliou-se a confiabilidade e modos de fratura de
próteses fixas implanto-suportadas confeccionadas em uma liga de Paládio-Prata (PdAg) e
em PZT-Y, submetidas à fadiga acelerada progressiva. Embebeu-se análogos de implantes
em uma resina acrílica. Infraestruturas em PZT-Y e PdAg (n = 21/ grupo) foram fabricadas,
revestidas com porcelana, cimentadas e submetidas a uma carga estática (n = 3/ grupo)
para obtenção dos valores de resistência à fratura. Em seguida, 18 espécimes de cada
grupo foram distribuídos ao longo de 3 perfis de estresse progressivo e submetidos à fadiga
em água com a carga aplicada na cúspide vestibular do pôntico. Encontrou-se no grupo
PdAg um modo de fratura incluindo trincas flexurais na área do conector competindo com a
falha coesiva da porcelana, enquanto que as próteses em PZT-Y apresentaram falha
coesiva na porcelana de revestimento. O cálculo da confiabilidade (Alta Pro, ReliaSoft,
intervalo de confiança de 90 %, bilateral) revelou a ausência de diferença significativa para
a finalização de uma missão de 50.000 ciclos a 300 N entre as próteses em PdAg e PZT-Y.
Contudo, a confiabilidade reduziu significativamente para o grupo PZT-Y na finalização de
uma missão de100.000 ciclos a 300 N enquanto que permaneceu a mesma para o grupo
PdAg. Concluiu-se que para uma missão de 100.000 ciclos a 300 N a confiabilidade é mais

alta para a prótese metalocerâmica quando comparada à em PZT-Y. Os modos de fratura
diferiram entre os grupos.

III - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
Os resumos serão avaliados por pelo menos dois professores da área da
especialidade, podendo ser aprovados ou rejeitados. Os critérios de aprovação são: clareza
na escrita e no objetivo do trabalho, descrição sucinta da metodologia de forma correta,
apresentação de resultados analisados estatisticamente (relato criterioso do caso clínico ou
breve discussão coerente da revisão de literatura narrativa) e conclusão pautada no objetivo
do estudo. Resumos FORA DAS NORMAS TÉCNICAS, contendo erros de linguagem e falta
de dados ou informações incorretas/inconsistentes poderão ser rejeitados.
Trabalhos que não seguirem os critérios estabelecidos na normatização dos
resumos presentes do item II deste Edital serão imediatamente desclassificados.

IV - APRESENTAÇÕES
MODALIDADE PAINEL
No dia da apresentação os painéis que serão apresentados no período da manhã
deverão ser instalados às 07h30min e retirados às 12h00min, os painéis apresentados
no período da tarde deverão ser instalados às 13h30min e retirados às 18h00min,
conforme cronograma que será disponibilizado no site do evento.
As apresentações na forma de PAINEL deverão durar no máximo 5 minutos, com
mais 5 minutos de perguntas, caso a banca julgue necessário. Não será permitido ao
apresentador:
✓ extrapolar

o

tempo

máximo

de

apresentação,

podendo

levar

a

desclassificação. O apresentador deverá permanecer na frente do pôster
durante o período estipulado para a apresentação. O apresentador que não
estiver presente no seu pôster no momento em que a banca for realizar a
avaliação perderá o direito de apresentação e, consequentemente, de receber
o certificado.

O apresentador será avaliado em relação à postura, tempo de apresentação,
conhecimentos científicos, métodos científicos ou clínicos aplicados, apresentação e
interpretação dos resultados e concordância do resumo com o que foi apresentado.
O painel deverá ter no máximo 1 m de largura por 1,50 m de altura (tamanho
sugerido: 0,90 m de largura por 1,20 m de altura, como o modelo que pode ser visto no
site.) No painel, deverá constar uma pequena foto do apresentador no canto superior direito,
próximo ao título, possibilitando seu reconhecimento.
Todos os painéis receberão um número que guiará a montagem nos suportes
localizados em local pré-determinado na FOB/USP (Os números serão divulgados no site
nas vésperas do evento).
Os painéis deverão ser fixados com fitas ou ganchos sob responsabilidade do
participante. Portanto, o apresentador deverá trazer fita adesiva dupla face de alta fixação
ou ganchos de sua preferência. Sugere-se evitar material pesado.
Se desejar colocar a logomarca do congresso em seu painel, esta encontra-se
disponível para download no site.
MODALIDADE ORAL
AVISO IMPORTANTE PARA AS APRESENTAÇÕES ORAIS: Para evitar atrasos
entre as apresentações dos trabalhos devido à grande demanda, é OBRIGATÓRIA A
APRESENTAÇÃO ORAL SER REALIZADA POR MEIO DO PROGRAMA POWERPOINT
COMPATÍVEL COM O WINDOWS 10, bem como a utilização das fontes padrão do
programa para não causar desconfiguração da apresentação. Essa configuração
permitirá, além do cumprimento do cronograma, que os apresentadores possam ser
avaliados de forma padronizada em relação aos recursos audiovisuais. Ainda, é
imprescindível que o apresentador salve sua apresentação oral em PEN DRIVE, o qual
deve ser OBRIGATORIAMENTE entregue à comissão organizadora responsável na sala da
apresentação das 07:30 às 8:00 (no caso das apresentações no período da manhã) e
das 13:30 às 14:00 (no período da tarde). Conforme mencionado anteriormente, o horário
e o local das apresentações de trabalho serão divulgados APENAS por meio do site

oficial do congresso NA SEMANA DO EVENTO, sendo de inteira responsabilidade dos
autores a consulta a tais informações.
É IMPORTANTE RESSALTAR QUE NÃO HAVERÁ EXCEÇÕES NO FORMATO
DAS

APRESENTAÇÕES

ORAIS.

NÃO

SERÃO

ACEITOS

NOTEBOOKS

OU

COMPUTADORES QUE NÃO OS DISPONIBILIZADOS PELO EVENTO. CABE AO
USUÁRIO UNICAMENTE TRAZER O PEN DRIVE COM A APRESENTAÇÃO NO
FORMATO EXIGIDO. NÃO SERÃO ACEITAS APRESENTAÇÕES COM FORMATO
KEYNOTE OU QUALQUER OUTRO QUE NÃO SEJA O POWERPOINT COMPATÍVEL
COM O WINDOWS 10.
O apresentador será avaliado em relação à: postura do apresentador, tempo de
apresentação, conhecimentos científicos, métodos científicos ou clínicos aplicados,
apresentação e interpretação dos resultados e concordância do resumo com o que foi
apresentado.
As apresentações na forma oral deverão durar no mínimo 5 minutos e máximo 10
minutos, com mais 5 minutos de perguntas, se a banca julgar necessário. Não será
permitido ao apresentador extrapolar o tempo máximo de apresentação.
Se desejar colocar a logomarca do congresso em sua apresentação, esta
encontra-se disponível para download no site do congresso.

V - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS (RESUMOS) ENVIADOS
Os apresentadores serão comunicados sobre o aceite do trabalho até o dia
03/05/2019 pelo site do evento. A Comissão Científica do 32º COB enfatiza que não será
enviado nenhum e-mail ou qualquer outro tipo de mensagem com os resultados da
aprovação dos resumos, sendo de inteira responsabilidade dos autores a consulta ao
resultado no site oficial do 32º COB.
Entre o período de divulgação dos resultados dos resumos e o início do congresso,
serão divulgados no site oficial do evento os locais de apresentações dos trabalhos bem
como os números dos painéis para que o apresentador posicione seu pôster corretamente.
É de inteira responsabilidade do apresentador verificar essas comunicações no site.

É válido ressaltar que os resumos em português que forem devidamente
apresentados no 32º COB, recebendo os certificados comprobatórios serão publicados em
forma de ANAIS no site do evento.
Qualquer dúvida em relação a este edital, favor contatar: cob2019.cientifico@fob.usp.br

VI: CERTIFICAÇÕES E PREMIAÇÕES
Os certificados serão entregues em datas posteriores ao evento (no mínimo um
mês), enviados no email fornecido pelo participante no ato da inscrição.

VII: DISPOSIÇÕES FINAIS
Quaisquer contingências não previstas no presente Edital serão decididas pela
Comissão Organizadora do 32º Congresso Odontológico de Bauru.
É responsabilidade dos autores o acompanhamento das notificações da
organização do evento enviadas por e-mail e/ou disponibilizadas via site e redes sociais
sobre as programações, datas, horários e locais.

VIII- CRONOGRAMA

Quinta Manhã
(16/05)

Quinta Tarde
(16/05)

Sexta Manhã
(17/05)

Sexta Tarde
(17/05)

Sábado Manhã
(18/05)

Dentística
Materiais Odontológicos
Prótese
DTM

Radiologia
Estomatologia
Patologia
Pacientes Especiais

Saúde Coletiva
Ortodontia
Odontopediatria

Cirurgia
Periodontia
Implantodontia

Endodontia
Ciências Básicas

Observação: As apresentações podem ser realocadas para o período da noite, no
mesmo dia estabelecido, de acordo com a demanda de cada área.
Bauru, Março de 2019.
Comissão Organizadora

