
REGULAMENTO 
Concurso cultural “TCC ODONTOLOGIA DO ESPORTE 2018-19”

Prêmio CPro de Odontologia do Esporte
1ª EDIÇÃO - 2019 

O Concurso Cultural TCC ODONTOLOGIA DO ESPORTE 2018-19 oferecido pela CPro - 
Odontologia do Esporte tem como objetivo estimular a produção científica dos 

participantes voltada à temática Odontologia do Esporte. Este concurso, está sujeito ao 
seguinte Regulamento:

Capítulo I - Das Condições e Características do Concurso 

Art. 1º – O Concurso Cultural TCC ODONTOLOGIA DO ESPORTE 2018-19 é realizado no Brasil 
pela empresa Clara Padilha - Odontologia do Esporte., com sede à Rua Manoel Atanásio Correia, 
89, Balneário Camboriú, SC, CEP: 88332-150, CPNJ: 28.960.329/0001-13.

Art. 2º – Este Concurso tem caráter exclusivamente cultural e acadêmico, não está subordinado a 
qualquer modalidade de sorte, risco, compra do produto ou pagamento pelos concorrentes e é 
válido em todo território nacional, sendo dispensado de autorização, nos termos do artigo 30, do 
decreto 70.951/72.

Art. 3º - O "Concurso TCC Odontologia do Esporte – 2018-19“ está aberto aos alunos que 
cursaram, em todo ano de 2017, 2018 e no primeiro semestre de 2019, o último ano dos cursos 
superiores de: Odontologia, Nutrição, Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Enfermagem, 
Educação Física, Farmácia, Bioquímica, das escolas públicas e privadas do País, e que 
desenvolveram um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que se encaixa nas categorias 
contempladas neste regulamento. 
Parágrafo Único - A escola obrigatoriamente deve ser credenciada no MEC.

Art. 4º - A atribuição dos prêmios caberá a uma Comissão Julgadora escolhida pela CPro, que 
selecionará os trabalhos vencedores a partir dos artigos estabelecidos neste regulamento. 
Parágrafo Único - Para a composição da Comissão Julgadora serão convidados professores com 
titulação em nível de doutorado, de diferentes regiões do país, conforme segue: Região Norte, 
Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste e Região Sul.

Art. 3º – O Concurso outorgará prêmios diferenciados para as seguintes categorias: 
I. TCC de autoria única ou com mais de um autor em Odontologia; 
II. TCC de autoria única ou com mais de um autor em Nutrição, Medicina, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Enfermagem, Educação Física, Farmácia ou Bioquímica. 

Art. 4º – As IES que possuem cursos de Nutrição, Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Bioquímica e Odontologia poderão apresentar um 
número ilimitado (3-três) de TCC para cada curso ofertado.

Art. 5º - Os prêmios serão concedidos aos trabalhos de TCC que melhor atenderem aos 
seguintes critérios: 
I Relevância do tema de pesquisa; 
II Profundidade da fundamentação teórica; 
III. Adequação da metodologia aplicada; 
IV. Consistência da análise dos resultados;
V. Contribuição do TCC para a área. 

Art. 6º - O Clara Padilha - Odontologia do Esporte se reserva o direito de publicar parte (resumo) 
dos trabalhos de TCC enviados, quer seja na coleção de e-books “Prêmio TCC - CPro - 



Odontologia do Esporte”, quer seja em outro veículo de comunicação científica, impressa ou 
eletrônica, sob sua responsabilidade, de maneira gratuita.  
Parágrafo Único - Os alunos/autores ao participarem do concurso, estão cientes de que autorizam 
a publicação do resumo de seus trabalhos, nas condições previstas neste artigo, sem a 
necessidade do acréscimo de outro documento autorizatório.

Capítulo II - Das Inscrições

Art. 7º - Os alunos regularmente matriculados, em 2017, 2018 e primeiro semestre de 2019, nos 
cursos superiores de: Nutrição, Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Enfermagem, Educação 
Física, Farmácia, Bioquímica e Odontologia, conforme o estabelecido no Art. 1, podem participar 
do "Concurso cultural de TCC Odontologia do Esporte – 2018-19“.

Art. 8º - Os cursos devem selecionar dentre os Trabalhos de Conclusão de Curso, apresentados 
no ano letivo de 2017, 2018 e primeiro semestre de 2019, que desejam apresentar para este 
concurso.
Parágrafo 1º - O(s) aluno(s) deverão enviar o trabalho e o atestado de matrícula do semestre 
letivo em que se encontram ou se encontravam ao finalizar o trabalho para o Clara Padilha - 
Odontologia do Esporte impreterivelmente até as 23h00 do dia 01/09/2019, para o endereço de e-
mail: icp.odtesporte@gmail.com 
Parágrafo 2º - O TCC a que se refere este artigo deverá ser enviado em forma eletrônica (PDF). 
Parágrafo 3º - O TCC deve ser enviado com uma folha de rosto com os dados dos autores e 
endereço separadamente do arquivo de texto, que será enviado aos jurados, para garantir a 
avaliação cega. 

Capítulo III - Do Julgamento

Art. 9º - Cabe à Comissão Julgadora instituída, avaliar os trabalhos recebidos, proclamar os 
vencedores e resolver os casos omissos.

Art. 10º - A avaliação dos TCC  inscritos será realizada em duas fases: 
I. a primeira, selecionará os dois melhores TCC por região;
II. a segunda elegerá dentre os TCC selecionados por região o melhor em âmbito nacional.
III. a região cujo TCC for indicado como o melhor no âmbito nacional, terá outro TCC como 
premiado no âmbito regional.

Art. 11º - A decisão da Comissão Julgadora será soberana e sobre ela não caberá recurso de 
qualquer natureza.

Capítulo IV - Da Premiação

Art. 12º - Os prêmios outorgados aos vencedores foram determinados pela Diretoria do Clara 
Padilha - Odontologia do Esporte, e divulgados no Parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - Determina-se que os alunos de graduação responsáveis pelo TCC VENCEDOR 
(PRIMEIRO lugar)  em âmbito nacional ganharão uma inscrição para um curso de Imersão em 
Odontologia do Esporte (prof. Clara Padilha), um exemplar do livro “Odontologia do 
Esporte: um novo caminho, uma nova especialidade”, um exemplar do livro 
“#quasedentista - Manual do cirurgião-dentista recém-formado” e um exemplar do livro 
“Protetores Bucais Esportivos - tudo o que o cirurgião-dentista precisa saber”, e inscrição 
gratuita para o II Encontro Nacional de Odontologia do Esporte (2019). 
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Os alunos de graduação responsáveis pelo TCC que for classificado em  SEGUNDO lugar 
ganharão um exemplar do livro “Odontologia do Esporte: um novo caminho, uma nova 
especialidade”, um exemplar do livro “#quasedentista - Manual do cirurgião-dentista 
recém-formado” e um exemplar do livro “Protetores Bucais Esportivos - tudo o que o 
cirurgião-dentista precisa saber” e inscrição gratuita para o II Encontro Nacional de 
Odontologia do Esporte (2019).

Os alunos de graduação responsáveis pelo TCC que for classificado em TERCEIRO lugar 
ganharão inscrição gratuita para oII Encontro Nacional de Odontologia do Esporte (2019).

Art. 13º - Todos os alunos que concorrerem receberão certificado de participação, bem como 
todas as escolas inscritas.
Parágrafo Único - Os professores responsáveis pelas orientações dos trabalhos dos alunos 
premiados também receberão certificado de premiação.

Art. 14º - A divulgação dos resultados acontecerá até 60 dias após o encerramento da entrega 
dos trabalhos.

Capítulo V- Das Disposições Finais

Art. 15º - Todo participante deste concurso declara, com o ato de sua inscrição, conhecer e 
concordar plenamente com este regulamento.

Art. 16º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora.


