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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

XXXIII SEMANA ACADÊMICA
ODONTOLÓGICA

EDITAL Nº. 02, de 17 de outubro de 2022.

INSCRIÇÕES DE TRABALHOS  PARA APRESENTAÇÃO NA SEMANA
ACADÊMICA ODONTOLÓGICA UFSM 2022

O Diretório Acadêmico (DAO) e o Programa de Educação Tutorial (PET) do
Curso de Odontologia da UFSM tornam público o presente EDITAL relativo à
apresentação de trabalhos na 33ª. Semana Acadêmica Odontológica do curso de
Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria.

1. DO EVENTO:

A apresentação de trabalhos na 33ª Semana Acadêmica Odontológica busca
estimular a troca de experiências entre alunos de graduação, alunos de pós-graduação
e docentes do curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria, da
Universidade Franciscana e da Faculdade Sobresp; além de divulgar os trabalhos de
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pela comunidade acadêmica.

2. DA METODOLOGIA

A apresentação de trabalhos da 33ª Semana Acadêmica Odontológica ocorrerá nos
dias 07 de novembro de 2022 das 13:00 às 16:00, e no dia 09 de novembro de 2022
das 16:00 às 19:00, no saguão do prédio 26F - Odontologia

2.1 Os módulos temáticos são ensino, pesquisa original, pesquisa do tipo revisão e
extensão. O aluno deverá optar por um dos módulos temáticos no qual o trabalho
deve ser enquadrado no momento de sua inscrição.

2.2 Será permitida apenas uma inscrição por aluno independente do módulo temático.

2.3 A semana Acadêmica Odontológica permitirá a inscrição de trabalhos no formato
de banner impresso e digital, o qual deverá estar de acordo com as normas previstas
no edital da 37ª JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA DA UFSM, podendo ser
utilizado o mesmo banner para os dois eventos. Esse edital está disponível em:
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/681/2022/07/EDITAL_027_2022_JAI.pdf

2.4 O autor principal na Semana Odontológica poderá ser um co-autor do trabalho
submetido na 37ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM. No momento da inscrição,
indicar se o trabalho é inédito.

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/681/2022/07/EDITAL_027_2022_JAI.pdf


2.5 Serão aceitos até 50 trabalhos para apresentação no evento. Os trabalhos mais
relevantes serão selecionados.

2.6 A taxa de inscrição para a apresentação de trabalhos na Semana Acadêmica
Odontológica será de R$ 5,00.

2.7 A banca avaliadora será composta por alunos do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Odontológicas da UFSM.

2.8 Será escolhido, por meio dos avaliadores, um trabalho por módulo temático
(ensino, pesquisa original, pesquisa do tipo revisão e extensão) para premiação,
recebendo  certificado de destaque no evento.

3. CRONOGRAMA

O cronograma da apresentação de trabalhos na Semana Acadêmica Odontológica
está disponibilizado no quadro abaixo.

Divulgação do edital: 17/10/2022

Inscrições: de 17/10/2022 a 31/10/22

Avaliação dos resumos: de 01/10/22 a 03/10/2022

Divulgação dos trabalhos
selecionados:

04/11/2022

Apresentação dos trabalhos:
07/11/2022 e 09/11/2022

Divulgação do trabalho
destaque:

Até 09/12/2022

Emissão dos certificados:
Até 15/12/2022



4. INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas através do formulário do google disponível
em: https://forms.gle/pe9t9tXPBKNWgfB36

4.1 A taxa de inscrição deverá ser paga através do pix CPF: 03934211046
(Douglas Martins Poschi - tesoureiro do Diretório Acadêmico) e o comprovante de
pagamento anexado ao formulário de inscrição. O não pagamento da taxa dentro
das datas previstas para a inscrição resultará no indeferimento do trabalho.

4.2 Ao formulário deverá ser anexado, no campo destinado, o resumo do trabalho,
o qual deverá estar de acordo com as normas previstas nos itens 4.4 e 4.5.

4.3 O resumo deve ser enviado no formato PDF.

4.4 O modelo do resumo está disponível em:
https://docs.google.com/document/d/1bKaMkAjGdeyMd_Jqwtpk-1XiGYA8iqrAjLr1
P3f1pAY/edit?usp=sharing

4.5 As instruções para o preenchimento podem ser encontradas em:
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/345/2022/07/Instrucoes-para-preenchiment
o-do-Resumo.pdf


