6a MOSTRA CIENTÍFICA DENTAL
PRESS
Normas

Congresso Internacional Dental Press – Specialties
de 11 a 13/08/2022 – Maringá/PR/Brasil

A Mostra Científica aceitará trabalhos odontológicos nas
categorias Pesquisa ou Caso Clínico.
Normas para a elaboração de resumos e a apresentação dos
trabalhos (Pôster Digital)
Quadro Resumido de datas
Envio de Trabalhos
Publicação dos Aceitos
Apresentação dos
Trabalhos
Premiação
Publicação dos Anais
Eletrônico do Congresso
Envio de Certificados

Até 20 de julho de 2022
25 de julho de 2022
11 e 12 de agosto de 2022
12 de agosto de 2022
21 de agosto de 2022
21 de agosto de 2022

Inscrição: deverá ser realizada pelo site do Congresso. Aos
inscritos na Mostra Científica será destinado um desconto de
25% no valor do evento (confira datas e lotes das inscrições

abaixo). O desconto será concedido APENAS ao apresentador
inscrito no evento, mesmo que seja outro coautor que
apresente o trabalho.
3º Lote - R$1.290,00 de 01/11/2020 até a 30/03/2022 – R$ 967,50
4º Lote - R$1.490,00 de 01/04/2022 até a data do Evento - R$ 1.117,50
SITE:
https://cursos.dentalpress.com.br/congresso-internacional-dental-press-specialties/

Além da apresentação de pôsteres durante o evento, os
inscritos deverão enviar antecipadamente, pelo site do
Congresso, por meio de um formulário disponível, o RESUMO
estruturado para a composição dos Anais Eletrônico do
Congresso.
O arquivo digital do pôster deverá ser entregue no início da
manhã do dia 11 de agosto, ou seja, primeiro dia do evento, à
Comissão da Mostra, localizada no primeiro andar do centro de
eventos.
Formatação: O pôster digital deverá ser produzido com
resolução mínima de 200 dpis e dimensão full hd (1920 x 1080
pixels) no formato RETRATO (em pé), salvo em pendrive no
formato .jpg.
Atenção: Não serão aceitos trabalhos fornecidos em formatos
digitais diferentes do determinado acima.
Apresentador e coautores, desde já, autorizam a Dental Press a
publicar suas fotos, bem como o resumo do trabalho, para
divulgação, tanto em âmbito nacional quanto internacional, em
mídia impressa e digital, cedendo integralmente o direito
autoral ou sobre uso de imagem à organizadora.

A listagem dos trabalhos ACEITOS para apresentação, assim
como as planilhas de datas e horários de apresentação, estará
disponível no site do Congresso Dental Press a partir de 25 de
julho de 2022.
Certificados: serão fornecidos certificados a todos autores e/ou
coautores, individualmente. Estes serão enviados em formato
PDF para o email indicado na submissão, até o dia 10 de
setembro de 2022.

Submissão de resumos:
Até 20/07/2022 – online na página do evento.

E-mail oficial e exclusivo da Mostra Científica:
mostracientifica@dentalpress.com.br

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE RESUMOS PARA
O Congresso Dental Press
FORMULÁRIO
DE
PREENCHIMENTO

RESUMOS

+

ORIENTAÇÕES

Email: email usado para inscrição
Ex: emanuel@email.com
Título: TÍTULO DO TRABALHO EM CAIXA ALTA
Ex: O CRESCIMENTO DAS FLORES

DE

Autores: Nomes dos autores separados por vírgulas, sem
numeração, apenas na ordem.
(QUALQUER UM DOS COAUTORES PODERÁ APRESENTAR O
TRABALHO EM FORMA DE BANNER)
Ex: José Bonifácio Cabral
Ex.2: José Bonifácio Cabral, Pedro Américo
Email Autores: email para citação: os e-mails devem ser
separados por vírgula, na mesma ordem dos autores. Serão
aceitos endereços eletrônicos diferentes daquele usado na
inscrição.
Ex: fulano@mail.com, siclano@hotmail.com
Ex2: soeu@mail.com
Titulação Autores: titulação dos autores separados por vírgula,
sem numeração e na mesma ordem dos autores.
Ex: Graduando em Biologia, Mestre em Ecologia, Doutorando em
Botânica
Instituição: Instituição dos autores separados por ponto e
vírgula, sem numeração e na mesma ordem dos autores.
Exemplo (dois autores): Departamento de Odontologia Universidade Estadual de Maringá; FOB/USP – Faculdade de
Odontologia de Bauru.

Resumo: (O RESUMO DEVE CONTER NO MÁXIMO 400 PALAVRAS)
Palavras-chave: palavras chave finalizadas por ponto (MÁXIMO
6).
Ex: Odontologia Estética. Ortodontia. UEM.
Área Temática:

Site
de
publicação
dos
Anais
do
evento: www.dentalpress.com.br/anais_congressos (disponível a
partir de 21 de agosto de 2022)

Pôsteres:
Imagem para exibição em TV: os Pôsteres deverão ser trazidos
por seus apresentadores em formato de imagem JPG, com
resolução acima de 200 dpis e com tamanho de 1920 x 1080
pixels, disponíveis em pendrive, que deverá ser fornecido à
Comissão Organizadora, no primeiro dia do evento.
O(s) autor(es) deverá(ão) respeitar a forma de
apresentação definida pela Comissão Científica do
Congresso Internacional Dental Press – Specialties, cujo
agendamento será comunicado por email e também
disponíveis, no dia do evento, pela Comissão Organizadora
da Mostra Científica.

Sugestão para elaboração gráfica do pôster:
– O(s) autor(es) deverá(ão) obrigatoriamente elaborar o
pôster conforme o tamanho 1920 x 1080 pixels ou
elaborados em centímetros no tamanho 90 x 120cm.
– O pôster deverá ser identificado no alto, com o título do
trabalho (letra minúscula, fonte Book Antiqua, tamanho 66.
– O(s) nome(s) do(s) autor(es) seguido do nome do
Orientador e dos Colaboradores, se houver (letra
minúscula, fonte Book Antiqua, tamanho 32).
– Nome da Instituição/Unidade Universitária (letra
minúscula, fonte Book Antiqua, tamanho 32).

– Para a Introdução, sugere-se letra minúscula, fonte Book
Antiqua, tamanho 36; este item pode conter ilustrações e
os espaços entre os itens podem ser definidos pelos
autores.
– Nos itens 'Material e Métodos' e 'Objetivos' sugere-se
letra minúscula, fonte Book Antiqua, tamanho 36.
– No caso específico de autores bolsistas do CNPq é
obrigatória a menção dessa informação no pôster
(CNPq/PIBIC ou CNPq/PIBITI).
Quanto à apresentação
– A duração de cada Sessão de Pôsteres será de até duas
horas (2h) diárias durante o primeiro e segundo dia do
evento. A escala será informada aos interessados por
e–mail e /ou na sede da Comissão Organizadora, no local
do Evento, responsável pela publicação num mural público
desta escala, desde o primeiro dia do evento.
O(s) autor(es) deverá(ão) permanecer junto ao seu pôster
para responder às questões da Comissão Avaliadora, sob
pena de não receber certificado expedido pela Dental
Press, no horário previamente determinado.

Premiação

A Dental Press premiará os 3 (três) primeiros colocados,
segundo a tabulação das notas atribuídas pela Comissão
Avaliadora, com os seguintes prêmios:

- 1 Lugar: Assinatura anual da plataforma de conteúdo
DentalGo + R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) + 30%
de desconto em qualquer curso de imersão Dental Press.

- 2 Lugar: Assinatura anual de uma revista Dental Press (a
escolha) + R$ 1.000,00 (mil reais) + 25% de desconto em
qualquer curso de imersão Dental Press.

- 3 Lugar: Assinatura anual de uma revista Dental Press (a
escolha) + R$ 500,00 (quinhentos reais) + 20% de
desconto em qualquer curso de imersão Dental Press.
Os trabalhos serão previamente selecionados pela
Comissão Científica. A listagem dos aceitos para
apresentação, assim como as planilhas de datas e horários
de apresentação, estarão disponíveis no site Congresso
Internacional Dental Press – Specialties, a partir do dia
25 de julho de 2022.
Quadro Resumido de datas
Envio de Trabalhos
Publicação dos Aceitos
Apresentação dos
Trabalhos
Premiação
Publicação dos Anais
Eletrônico do Congresso
Envio de Certificados

Até 20 de julho de 2022
25 de julho de 2022
11 e 12 de agosto de 2022
12 de agosto de 2022
21 de agosto de 2022
21 de agosto de 2022

