NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE CONFECÇÃO DE POSTER:
Normas Gerais
As inscrições de trabalhos terão início a partir de 30 de março de 2019, através do site do evento e deverão
ser enviados impreterivelmente até 30 de junho de 2019, para primeira avaliação e até 16 de julho de
2019, prazo final. Não serão aceitos formulários via fax, e-mail, correio ou qualquer outro meio que não seja
o site do evento.
O apresentador deverá fazer sua adesão ao XXIV Reunião Científica da ABOFM e, no caso de associados,
estar em dia com a ABOFM. A adesão poderá ser feita através do site www.abofm2019.com.br

1. Temas: Os temas apresentados deverão ser relacionados à OFM, DTM INFANTIL, CRESCIMENTO
CRÂNIO FACIAL e/ou relacionados ao tema da Reunião: “AS BASES CIENTÍFICAS QUE JUSTIFICAM O
TRATAMENTO ORTOPÉDICO FUNCIONAL NA DENTIÇÃO DECÍDUA”.
2. Título: O título do trabalho deverá apresentar-se destacado na parte superior do painel. Abaixo do título
devem constar o nome completo do autor, coautores e afiliações, quando houver, em letras menores.
3. Autores: Cada trabalho poderá ter até 4 (quatro) autores. Com relação ao número de trabalhos, cada
autor poderá inscrever no máximo dois trabalhos, podendo, no entanto, participar como coautor em
outros trabalhos, sem número limite. Caso haja impossibilidade de apresentação pelo autor (primeiro
autor), o coautor poderá apresentar o trabalho, desde que, não sendo membro da ABFCOC/ABOFM,
esteja incrito no evento. O primeiro autor corresponderá ao apresentador do trabalho e deverá indicar
seu e-mail para correspondência.
4. Nomes: Os nomes e sobrenomes de cada autor devem ser escritos por completo e não abreviados.
5. Descritores: Devem ser indicados no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco). Os descritores em língua
portuguesa devem ser extraídos da terminologia Descritores em Ciências da Saúde (Decas) da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).
6. Instituição do(s) autor(es), se houver: Informar uma única instituição. Se for subvencionado, indicar o
tipo de auxílio e o nome da agência financiadora.
7. Certificados: A apresentação de cada trabalho garantirá a recebimento de um certificado com os nomes
do autor e coautores. Os dados serão aqueles fornecidos pelo autor/apresentador no ato da inscrição
do trabalho. Não serão permitidas modificações e/ou acréscimos posteriores.
8. Seleção dos trabalhos: A seleção dos trabalhos será realizada pela Comissão Cientifica ABFCOC/
ABOFM através de critérios estabelecidos, considerando aspectos como qualidade e relevância.
9. Aceitação: A aceitação de cada trabalho será comunicada através do e-mail indicado na inscrição.
10. Condição de publicação: Considera-se, a partir do ato da inscrição do trabalho, aceita a condição de
publicação do resumo do trabalho em impressos, digital e/ou via internet, não cabendo garantia de
qualquer direto autoral ou de uso de imagem aos apresentadores e coautores.
11. Montagem do painel: O corpo do painel deverá ser auto-explicativo, garantindo a relação entre as
informações contidas no texto e as ilustrações (figuras diagramas, gráficos e tabelas). Os painéis
deverão ter a dimensão de 1,42m de altura por 0,90m de largura e deverão ser feitos em POWERPOINT
( KEYNOTE ou PDF não serão aceitos ou deverão ser passados para a versão oficial,
ou seja, powerpoint ). Deverá ter introdução, objetivos, materias e métodos, resultados, discussão
( quando for necessária ) e conclusão. A montagem e a desmontagem dos painéis serão de inteira
responsabilidade do apresentador, o painel deve permanecer exposto até o final do evento.

12. Na apresentação do painel não será permitida a complementação de dados com o uso de notebook ou
qualquer outro tipo de mídia.
13. A comissão organizadora do evento não se responsabilizará pelos painéis expostos, sendo os mesmos
de inteira responsabilidade dos apresentadores nem pela sua montagem e desmontagem
14. Ter um visual decente, devendo ser confeccionado através de plotter, não sendo permitido remendos.
15. Uma hora antes da apresentação um membro da Comissão Cientifica irá passar uma vistoira no painel e
se o mesmo não estiver de acordo, será impedido de se apresentar.
16. Os apresentadores deverão estar à disposição dos congressistas e/ou Comissão Julgadora
em dia e horários pré-determinados pela Comissão Científica.
apresentadores em hipótese nenhuma

Não será permitida a troca de

Sugestões para apresentação do painel:
Fundo e letras: prefira um fundo liso sem graduações de cores. Nunca use cores fortes. Prefira tons
pastéis. Os tons de azul são os melhores. Todo texto deve ser visível a uma distância de 1,5 a 2,0 m.
Letras pretas (no fundo claro) ou brancas (no fundo escuro) são as mais indicadas. Nunca use letras
coloridas demais. Mudança de cor nas letras pode ser usada para enfatizar, diferenciar ou chamar atenção.
Porem cores mais sóbrias dão uma conotação de seriedade e harmonia.
Isso também pode ser
conseguido usando negrito. Nunca use mais de 2 tipos de letra. Prefira sempre “Times-Roman” ou “Arial”,
pois são melhor visualizadas.
Cuidado com os erros de gramática ou escrita. Faça várias revisões. Um erro pode denegir a imagem de
um bom trabalho.
➢ Titulo: Deve ser objetivo e descritivo. Quem ler deve ter vontade de conhecer o assunto. Quando
necessário, no canto superior direito pode constar um símbolo de Instituição ou retrato do primeiro
autor. (Essa segunda opção dever ser evitada ao máximo).
➢ Introdução: No máximo três frases objetivas sobre o problema a ser exposto. Deve estar logo
abaixo do título, preferencialmente ocupando toda a dimensão do painel. Deve ser conciso e
objetivo, contendo no máximo três frases. Deve conter o que foi feito e principais resultados. A
partir deste item o painel pode ser diagramado em colunas.
➢ Metodologia: Deve ser apresentada esquematicamente, com desenhos e diagramas ou figuras e
evitar-se ao máximo textos. Esses devem se reduzir a legendas que precisam ser bem explicativas.
➢ Resultados: Mostrar ilustrativamente os principais resultados do trabalho. Novamente priorizando
textos nas legendas.
➢ Discussão e/ou Conclusão: Se ela estiver presente no trabalho deve-se listar os principais achados
ou inferências e discutir brevemente. Terminar sempre com uma recomendação ou pensamento.
Sugere-se que as conclusões sejam colocadas na forma de itens.
➢ Referências Bibliográficas: Apesar da não obrigatoriedade, recomendamos citar as mais relevantes.
O apresentador de painel pode ter o trabalho escrito, com todas as referências e detalhes,
disponível para o público.
➢ Agradecimentos: Colocar só se for estritamente necessário.

Recomendações importantes:
Quando se prepara um painel, uma figura é melhor que mil palavras!
Gráficos: Use tipos de gráfico de fácil compreesão e visualização.

Diagramas: Devem ser legíveis à distância e bem explicativos; abuse das setas.
Fotografias: Devem ser de boa qualidade e focalizadas no que se quer mostrar.
A ABFCOC/ABOFM não se responsabiliza pelo teor dos trabalhos apresentados, assim como não
permitirá propaganda ou promoção comercial de nunhuma natureza durante a apresentação dos
trabalhos. A violação desta implicará na imediata desclassificação e remoção do trabalho da área
do Congresso.

NORMAS PARA FORMATAÇÂO DO RESUMO SIMPLES
O proponente deverá enviar, junto com o POSTER, um resumo Simples que será publicado
no Anais da XXIII Reunião Cientifica – ABOFM 2018.
O resumo deverá estar em formato Word (doc ou docx) e ser enviado junto com o pôster no
formulário de submissão (clique aqui para acessar o formulário) e deverá conter os seguintes
tópicos:
1. Título:
➢ O título do trabalho deve ser exatamente o mesmo que será utilizado no pôster.
Deve ser digitado em caixa alta, negrito, centralizado, com espaço simples entre
as linhas.
2. Texto:
➢ O corpo do texto deverá ter entre 200 e 300 palavras em paráfo único.
➢ Deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de
enumeração de tópicos.
➢ A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento.
A sequir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento (memória,
estudo de caso, análise da situação, etc.).
• Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular.
• Deve-se evitar: Símbolos e contrações que não sejam de uso corrente.
➢ Formulas, equações, diagramas, etc., que não sejam absolutamente necessários.
Quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que
aparecerem.
3. Diagramação:
➢ Para o corpo do trabalho: folha tamanho A4, letra Arial 12 e espaço de um e meio
entre linhas.
➢ Para citações diretas: letra Arial 10 e espaços simples entre linhas. (cópia de
trechos de texto de outro autor com mais de 5 linhas, e que obrigatoriamente
deve conter: sobrenome do autor, ano de edição e número de páginas. Ex:
PLANAS, 1988, p. 83).
➢ Margens de 4 centímetros à esquerda e 2 centímetros nos cantos superior, inferior
e lateral direita.

4. Descritores/Palavras-chave:
➢ As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da
expressão. Palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também
por ponto.
➢ Devem ser indicados, no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco), em Letra Arial 12.
Os descritores em lingua portuguesa devem ser extraídos da terminologia
Descritores em Ciências da Saúde (Decs) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).
5. Nomes dos autores:
➢ Devem ser indicados logo abaixo do título do trabalho, no canto do texto, também
com espaço simples, caixa baixa e negrito.
➢ Quando o artigo for feito por vários autores, coautores, supervisores, etc.,
considera-se como primeiro nome o do apresentador do trabalho no congresso e
em seguida os demais membros.
➢ Textos que tenham mais que um autor, os nomes devem vir um abaixo do outro.
➢ Não serão aceitos nomes fictícios (artísticos ou outros), uma vez que isso não tem
validade para um trabalho científico. Está autorizado, subtração de palavras do
nome, mas permanecendo sempre o primeiro nome e sobrenome (Ex: João Pedro
Almeida Cavalcanti = João Cavalcanti).
➢ Informar uma única instituição. Se for subvencionado, indicar o tipo de auxílio, o
nome da agência financiadora. Poderá conter a sigla da Instituição aonde foi
feito, somente se a mesma for reconhecida pelo MEC.
6. Referências bibliográficas
➢ Ao citar algum trabalho no texto esse deverá ser numerado sequencialmente em
sobrescrito junto com a citação.
➢ Ao final do corpo do texto, mencionar no mínimo 3 e máximo 20 referências,
numeradas de acordo coma a sequência de aparecimento no texto, em formato
VANCOUVER, indicando por completo os dados das obras (livros, textos, artigos,
etc...), de onde retirou as ideais, citações, pensamentos. Lembramos que não se
colca nas referências autores que não foram mencionados no corpo do artigo.
➢ Caso tenha dúvidas sobre a formatação VANCOUVER, asses o link da
Universidade Federal de Santa Catarina com orientações mais detalhadas:
• http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html

7. Declaração de Ciência das normas e autorização de publicação
(Copie e cole ao final do resumo completando com o nome do autor apresentador)

Eu,______________________________, declaro que o presente resumo é de minha própria autoria e que
todas as citações, pensamentos ou ideias de outros autores nele contidas estão devidamente identificadas
e referenciadas.
Estou ciente de minha responsabilidade legal pelo uso inapropriado de ideais,

pensamentos e citações não identificadas e/ou referenciadas. Autorizo qualquer alteração no texto que for
necessária para a correção dos erros de português e/ou digitação, bem como modificação de palavras,
desde que não comprometa a estrutura do resumo e o pensamento do autor. O APRESENTADOR e
COAUTORES, autoriza a ABOFM a publicação de sua foto e resumo do trabalho para divulgação da XXIII
Reunião Científica da ABOFM tanto em âmbito nacional como internacional, em impressos e/ou via
internet, não cabendo qualquer direito autoral ou sobre uso e imagem. Concedo também os direitos autorais
para a publicação desse resumo nos Anais da XXIII Reunião Cientifica da ABOFM/ABFCOC.
_____________________________
(Cidade, dia, mês, ano)
______________________________
(Assinatura)

