
Mostra de Experiências Exitosas da Odontologia no SUS 

 

A Mostra acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de outubro, durante o 24º COPEO, com objetivo de 

promover troca de experiências exitosas da odontologia no SUS desenvolvidas nos municípios 

de Pernambuco, estimulando a socialização do conhecimento nas áreas de Gestão, Assistência 

e Educação em Saúde. 

Será composta por apresentações orais (total de 06, no dia 24/10, das 18h às 20h) e painel 

digital (total de 30, sendo 10 em cada dia: 23, 24 e 25/10, das 13h às 14h) previamente 

inscritas, avaliadas por Comissão e aprovada para as referidas modalidades, de acordo com o 

eixo em que se enquadrar. É possível participar, como ouvinte, para conhecer as experiências 

implantadas, e também como autor, apresentando por meio de Painel digital ou Apresentação 

Oral (caso o trabalho seja aprovado para esta modalidade) sua experiência exitosa.  

NORMAS GERAIS 

DA INSCRIÇÃO 

Será permitida a inscrição na mostra de profissionais da odontologia , regulares no CRO-PE, 

que trabalham no Sistema Único de Saúde, como ouvintes ou autores das experiências 

exitosas a serem apresentadas durante o Evento, através do link: http://bit.ly/2YHFxY5 

 As inscrições dos participantes e respectivos trabalhos estarão abertas a partir de 16 de 

agosto de 2019  até 06 de setembro de 2019. 

Os trabalhos serão divididos em 03 eixos: Gestão, Assistência e Educação em Saúde.  

 Os resumos deverão ser submetidos em espaço próprio, disponível no site no momento da 

inscrição e deverão apresentar máximo de 1200 caracteres (com espaço), devendo conter os 

seguintes itens: Introdução contendo o cenário e objetivo, Método, Resultado/Discussão, 

Conclusão e Referências.  

 Deve conter no máximo 3 autores, sendo 01 principais e os demais co-autores. O mesmo 

autor pode cadastrar até 02 trabalhos. 

O apresentador deverá comparecer 30 minutos antes do horário determinado trazendo a 

apresentação gravada em pen drive, em formato power point (versão 2003 ou superior). O 

painel digital deverá ser configurado com as dimensões 150 cm de altura x 90cm de largura; 

Os painéis deverão ser auto-explicativos com maior riqueza de imagens (fotos e esquemas), 

evitando grande quantidade de textos; devendo ser configurados na orientação de página: 

“retrato” (ou seja vertical). 

Os autores irão dispor de 15 min. para fazer a apresentação do painel, com mais dez minutos 

para discussão com o avaliador;  

DA PREMIAÇÃO DOS MELHORES TRABALHOS 

Será realizada menção honrosa aos melhores trabalhos no formato de painel digital de cada 

eixo e ao melhor trabalho de Apresentação Oral.  Os trabalhos premiados serão anunciados 

durante a Solenidade do Dia do Cirurgião Dentista, em 25/10/19, onde será entregue 

certificação aos autores principais. 


