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ERRATA AO EDITAL DA III MOSTRA ACADÊMICA E CIENTÍFICA 

 

- No tópico 6. ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS  

 Onde se lê: 

Os interessados em apresentar trabalhos científicos na “III Mostra Acadêmica e Científica da 

SOBERANA” deverão submetê-los no ato da inscrição na forma de resumos, e enviar para o e-mail: 

mostrasoberana19@gmail.com, do dia 06 de maio até o dia 17 de maio de 2019. 

 Alterar para:  

Os interessados em apresentar trabalhos científicos na “III Mostra Acadêmica e Científica da 

SOBERANA” deverão submetê-los no ato da inscrição na forma de resumos, e enviar para o e-mail: 

mostrasoberana19@gmail.com, do dia 06 de maio até o dia 19 de maio de 2019. 

 

 Onde se lê: 

-  Oclusão Dentística Pré-clínica 

 - Cirurgia Pré-clínica 

 Alterar para:  

-  Oclusão  

-  Dentística Pré-clínica 

 - Cirurgia Pré-clínica 

 

 Onde se lê: 

O resumo deverá ser apresentado sob a forma de texto corrido (não devendo exceder 300 palavras) 

contendo introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. O texto não deve conter 

citações de referências bibliográficas. Após o resumo, deverão ser apresentadas de três a cinco 

palavras-chave em ordem alfabética (ver modelo no Anexo 02).  

 Alterar para:  

O resumo deverá ser apresentado sob a forma de texto corrido (não devendo exceder 300 palavras) 

contendo: introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. No caso de o resumo ser de 

um Relato de caso ou Relato de experiência, este deverá conter: introdução, objetivo e relato de 
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caso/relato de experiência. O texto não deve conter citações de referências bibliográficas. Após o 

resumo, deverão ser apresentadas de três a cinco palavras-chave em ordem alfabética (Anexos 02 e 

03).  

 

 Onde se lê: 

Todos os resumos recebidos dentro do prazo estabelecido serão submetidos aos revisores e, se 

necessário, devolvidos aos participantes para a realização de correções e reenvio até o dia 24 de maio 

de 2019. 

 Alterar para:  

Todos os resumos recebidos dentro do prazo estabelecido serão submetidos aos revisores e, se 

necessário, devolvidos aos participantes para a realização de correções e reenvio até o dia 24 de maio 

de 2019. O resultado final da aprovação ou não dos trabalhos será enviado até o dia 26 de maio de 

2019 via e-mail (ATENÇÃO: verificar no lixo eletrônico/spam, caso o e-mail contendo o 

resultado final não esteja na caixa de entrada). 

 

 Onde se lê: 

Importante: 

Os autores dos trabalhos deverão enviar o arquivo com a apresentação (e-pôster), em arquivo 

.ppt ou .pptx, até o dia 24/05/2019. 

 Alterar para: 

Importante: 

Os autores dos trabalhos deverão enviar o arquivo com a apresentação (e-pôster), em arquivo .ppt 

ou .pptx, até o dia 29/05/2019. 

. 

Petrolina, 16 de maio de 2019. 

 

________________________________________________ 

Profa. Dra. Cláudia Lima 

Coordenação de  Pesquisa e Extensão 

Direção Acadêmica 
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ANEXO 02 

 

MODELO RESUMO 

 

TÍTULO: XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 

Nome do autor Principal (apresentador); Nome do coautor 1 (opcional); Coautor 2 (opcional); 

Coautor 3 (opcional); Coautor 4 (opcional); Orientador (professor).  

 

Introdução: X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx 

xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, 

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 

xxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx 

xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. X xxxx xxxx 

xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Objetivos: X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx 

xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx 

xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, 

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Metodologia: X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx 

xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx 

xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx 

xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Resultados: X xxxx xxxx xxxx xxxx 

xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, 

xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx 

xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Conclusões: X xxxx xxxx xxxx xxxx 

xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, 

xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx 

xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. 

Palavras-chave: Xxxxxxxx; yyyyyyyyy; zzzzzzzzzz 
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ANEXO 03 

 

MODELO RESUMO PARA RELATO DE CASO CLÍNICO OU RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

TÍTULO: XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 

Nome do autor Principal (apresentador); Nome do coautor 1 (opcional); Coautor 2 (opcional); 

Coautor 3 (opcional); Coautor 4 (opcional); Orientador (professor).  

  

Introdução: X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 

x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 

xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x 

xx xxxxxxxx. Objetivos: X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x 

xxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx.  Relato 

de caso: X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-

xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. 

X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx 

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. 

X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx 

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. 

X xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxx-xx xx 

xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx,  

Palavras-chave: Xxxxxxxx; yyyyyyyyy; zzzzzzzzzz 
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