
 

1º  CONGRESSO BRASILEIRO DE  

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA ABRAHOF 

 

GRAMADO - RS 

1 e 2 de novembro de 2019 

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Coordenação dos Painéis: CD Dra. Daniela Martins  –  CRO/RS 9.966 - CRO/SP 77.676 

 

A Comissão Organizadora do 1º Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial tem a 

satisfação de convidá-los (as) para apresentar sua produção científica durante o evento. Com isso 

incentivaremos, por meio de discussão com base em evidências científicas, a interação entre 

apresentadores e demais participantes do CONGREHOF.  

 

Trabalhos de Pesquisa e Relatos de Casos Clínicos 

serão apresentados na forma de Poster. 

 

Trabalhos de pesquisa: o resumo deverá conter objetivo, métodos, resultados e conclusão. 
Opcional inserir a introdução.  

 
Relatos de caso clínico: o resumo deverá conter objetivo, descrição do caso e 

considerações finais. Opcional inserir a introdução. 
 

O envio dos resumos será pelo e-mail:  painel@congrehof.com.br 
 

PRAZO FINAL PARA INSCRIÇÃO (envio de resumos): 10/10 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESUMOS ACEITOS:  20/10 
 

 

NORMAS DOS RESUMOS 

Os resumos deverão ser escritos em português, digitados no programa Word for 

Windows, espaço simples, parágrafo único sem recuo, na fonte Times New Roman, tamanho 

12, página A4 e conter, no mínimo 1100 e, no máximo 1500 caracteres, incluindo espaços. O 

título deverá ser em tamanho 14, letras maiúsculas e em negrito.  
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Os nomes dos autores deverão estar abreviados, com o último sobrenome seguido das 

iniciais em maiúsculo do(s) primeiro nome(s) e sobrenome(s). Os co-autores terão o mesmo formato 

separado por vírgula, sendo que o último autor corresponde ao orientador do trabalho. O primeiro 

autor será obrigatoriamente o apresentador do trabalho.  

Exemplo: João Lima Marques, André Henrique Oliveira Dias, Marcelo Ribeiro                                                                     

NOMES NO RESUMO: Marques JL, Dias AHO, Ribeiro M. 

 

Para cada trabalho será emitido um único certificado.  

 

O mesmo apresentador poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos, não havendo limite para co-

autoria. Cada trabalho poderá ter até 5 (cinco) autores. 

 

APRESENTAÇÃO DO POSTER  

 

• O título, os autores e a instituição deverão ser os mesmos utilizados no resumo. 

• Os nomes dos autores deverão ser listados abaixo do título.  

• Inserir uma foto no canto superior direito do autor/apresentador. 

• A Instituição virá abaixo do nome dos autores.  

• O texto deverá ser organizado em função da categoria do poster. 

• O corpo do poster deve ser autoexplicativo, com o mínimo de texto e o máximo de ilustrações 

(figuras, diagramas e tabelas).  

• Não inserir: abstract, resumo e referências. 

• Dimensões obrigatórias: 90 cm de largura por 1,20 m de altura.  

 

O apresentador terá aproximadamente 07 minutos, a ser determinado pela Comissão de 

Avaliação, para apresentação e arguição sobre o conteúdo do painel.  

 

 

ATENÇÃO:  

Os apresentadores, em qualquer modalidade, deverão estar no local do evento no mínimo 

com 30 minutos de antecedência.  

As apresentações de todas as categorias devem, obrigatoriamente, conter o logotipo da 

instituição de origem do trabalho.  

 

 

 


