REGULAMENTO PAINÉIS CIENTÍFICOS
Taxa de inscrição: R$ 30,00
Orientações Gerais:
1- O aluno que for apresentar o painel tem a obrigatoriedade de se inscrever para os
Painéis Científicos e deverá realizar a inscrição para o congresso em agosto; Alunos
externos não precisarão pagar a inscrição para o congresso, apenas para os painéis
científicos, mas poderão assistir às palestras de seu interesse.
2- Uma pessoa poderá apresentar apenas um trabalho, podendo, contudo, participar
como coautor de outros;
3- Alunos de pós-graduação e graduação poderão se inscrever na categoria de “Painel
Científico”, sendo que as avaliações e premiações serão separadas entre os alunos de
graduação em relação aos de pós-graduação;
4- Cada trabalho poderá ser inscrito em apenas uma das categorias. Sendo elas: Clínico,
social, ensaios biomecânicos e básica.
5- Todos os interessados em participar do processo de seleção dos resumos deverão se
inscrever pelo formulário e, no dia da inscrição, enviar o resumo para o email:
paineiscubo@gmail.com. Caso apresente alguma dificuldade ou dúvida, pode nos
contatar através do mesmo email: paineiscubo@gmail.com. A situação do trabalho
também será informada através deste e-mail. Para efetivar a inscrição, é obrigatório o

preenchimento do formulário e o envio do resumo por email, caso uma dessas etapas
não seja realizada, a inscrição não será efetuada;
6- Os trabalhos enviados para apresentação serão avaliados previamente por uma
Comissão Científica. Serão aceitos para apresentação somente trabalhos que seguirem
adequadamente as normas de redação do resumo;
7- A Comissão Organizadora e a Comissão Científica não emitirão parecer e nem
justificativas para trabalhos inscritos não selecionados, já que a não seleção não
caracteriza demérito para o trabalho e nem julgamento de qualidade. A decisão da
comissão dos painéis é soberana, não cabendo recursos.
8- O número de trabalhos apresentados será limitado de acordo com os horários
disponíveis em nosso cronograma. Portanto, os trabalhos também serão selecionados
por ordem de envio caso o número de inscrições exceda o limite de apresentações;
9- Haverá devolução da taxa de inscrição para os trabalhos que não forem selecionados;
10- O certificado será emitido para o apresentador, contendo os nomes do orientador e
co-autores nesse mesmo certificado, sendo que somente os nomes colocados no ato da
inscrição serão colocados no certificado.
11- A desistência do apresentador após o dia 16/08/2019 acarretará a não devolução
da taxa de inscrição, exceto para aqueles que o resumo não foi selecionado.
12- A Comissão Científica do CUBO chama atenção para o fato de que, trabalhos
apresentados na categoria de “Painel” que utilizem imagens de pacientes, tem como
responsabilidade do(s) autor(es) do trabalho a obtenção do consentimento dos mesmos
ou do seu responsável legal. A Comissão Científica do CUBO não se responsabilizará
pela inexistência da obtenção deste consentimento.

Cronograma:
•

Início das inscrições – 20/05/2019 (segunda-feira).

•

Término das inscrições – 22/07/2019 (segunda-feira).

•

Divulgação dos resumos selecionados – 16/08/2019 (sexta-feira).

•

Data inicial para envio das apresentações –19/08/2019 (segunda-feira).

•

Data final para o envio das apresentações – 03/09/2019 (segunda-feira).

APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS CIENTÍFICOS – 18, 19 e 20 de setembro.
Instruções para redação do resumo:
1. Título do Trabalho: no máximo 150 caracteres;
2. Selecionar a Área:
2.1 Básicas: pesquisas envolvendo estudos experimentais em animais, estudo in vitro
(cultura de células), estudos microbiológicos, histológicos, banco de materiais
patológicos e etc.
2.2 Social: trabalhos científicos relativos aos aspectos humanísticos, éticos, legais e
sociais que contribuam com a atenção integral à saúde do indivíduo e das populações,
a formação e o exercício profissional.
2.3 Clínico: pesquisas envolvendo diretamente pacientes (estudos clínicos e
levantamentos epidemiológicos) e informações deles provenientes (fichas clínicas,
radiografias, modelos e questionários);
2.4 Ensaios Biomecânicos: pesquisas envolvendo estudos laboratoriais que não
envolvam organismos vivos (ex: ensaios em materiais ou estruturas dentárias).
3. Selecionar a Subcategoria:
- Cirurgia e Implantodontia;
- Dentística Restauradora;
- Estomatologia, Patologia Bucal e Radiologia;
- Endodontia;
- Materiais Dentários;
- Oclusão/DTM;
- Odontopediatria;

- Ortodontia;
- Periodontia;
- Prótese;
- Saúde Coletiva;
- Diversos.
4. Resumo do Trabalho: deverá ter no máximo 1700 caracteres e em letra Arial, tamanho
12, com espaçamento simples.
5. Os itens objetivos ou proposição, material e métodos, resultados e conclusão são
importantes para o bom entendimento do texto científico e não deverão estar explicitados
no resumo sob a forma de tópicos, e sim em texto corrido, sem tabulações nem divisão
em parágrafos.
6. Serão aceitos resumos que não contenham os resultados e a conclusão desse que
estes sejam enviados juntamente com a apresentação final.
Instruções para preparo e encaminhamento das apresentações:
Os trabalhos serão apresentados em Power Point, dentro de salas de aula da FOUSP.
Para tanto, as apresentações deverão ser preparadas no programa Power Point
seguindo as instruções abaixo e deverão ser encaminhadas para o e-mail:
paineiscubo@gmail.com no formato PDF.
Deverá conter o título do trabalho utilizando letras minúsculas e apenas a primeira letra
de cada sentença em maiúsculo.
A apresentação deverá seguir rigorosamente o padrão do modelo que será enviado para
cada apresentador, podendo ser mudado apenas o brasão da faculdade.
Digite o nome dos autores sempre com o primeiro nome seguido do último nome e
complete as demais informações requisitadas. Você pode usar a fonte que desejar,
porém o fundo deverá ser o mesmo do modelo, junto com a disposição dos logos.

A apresentação: Introdução, Objetivos, Material e Método, Resultados e Conclusão. Os
arquivos das apresentações deverão IMPRETERIVELMENTE ser encaminhados pelo email acima citado até a data limite.
Chequem

as

apresentações

antes

de

enviá-las.

Apresentações

que

forem

encaminhadas após a data limite não serão consideradas e não serão apresentadas no
evento.
Instruções para o dia da apresentação: Recomenda-se que o apresentador chegue ao
local da avaliação com 15 minutos de antecedência do seu horário; caso haja algum
problema com o painel a ser apresentado notificar com antecedência. Não haverá tempo
adicional de apresentação em caso de atraso.
O apresentador terá 10 minutos para a sua apresentação e posteriormente pode ser
submetido aos questionamentos dos avaliadores.
A Banca Avaliadora dos Painéis Científicos é composta por 3 professores da FOUSP e
um aluno convidado da pós-graduação, sendo que a Banca varia de acordo com a
subcategoria. Caso o professor da Banca Avaliadora seja orientador de algum dos
apresentadores este não poderá julgar o trabalho apresentado, sendo substituído pelo
aluno de pós-graduação convidado para integrar a Banca. Acompanhantes dos
apresentadores devem retirar credencial na recepção do evento, juntamente com a
credencial do apresentador.
Comitê de Ética em Pesquisa: Experimentos realizados com humanos e/ou animais de
laboratório devem ser acompanhados pelo Comitê de Ética em Pesquisa competente.
Critério de Avaliação:
Serão avaliados 10 quesitos:
1. Avaliação do RESUMO (3 quesitos)
•

Adequação do título do trabalho;

•

Clareza (do Resumo);

•

Capacidade dos autores em ressaltar a importância do trabalho para a área de
atuação.

2. Avaliação da APRESENTAÇÃO (4 quesitos)
•

Clareza na definição do objeto;

•

Articulação entre objeto, objetivos, método, resultados, análise, crítica e conclusões;

•

Segurança do apresentador sobre o tema; efetiva participação no trabalho e
compreensão dos resultados obtidos.

•

Respeito ao tempo estabelecido (Tira 1 ponto a cada minuto de atraso)

3. Avaliação do MÉRITO (2 quesitos)
•

Consistência metodológica, da análise crítica e das conclusões;

•

Originalidade do trabalho.

4. Avaliação da RELEVÂNCIA (1 quesito)
•

Relevância intrínseca (objetivos do programa) e extrínseca (ciências e sociedade).

Premiação:
A premiação de cada subcategoria será realizada no próprio dia das apresentações na
FOUSP. Serão premiados os melhores painéis científicos das subcategorias Básica,
Cínica, Social e Ensaios Biomecânicos. Vale ressaltar que as premiações serão
separadas entre alunos da graduação e pós-graduação.
Publicação dos resumos em anais eletrônicos:
Todos os resumos apresentados serão publicados em anais eletrônicos. Após a
apresentação, dependendo das avaliações dos professores, poderão ser feitas
alterações no resumo para a publicação. O prazo para alterações será de uma semana,
e após o prazo não será publicado o resumo sem as correções. Os resumos na forma
de anais eletrônicos estarão disponíveis no site do CUBO posteriormente.

