Conselho Regional de Odontologia do Paraná
______________________________________________________________________

Instruções para elaboração do projeto municipal para a
5° edição do “Paraná Sorridente” – 2014

Os participantes deverão acessar o sítio eletrônico do CRO – Paraná
(www.cropr.org.br) e baixar o arquivo da 5ª edição do “Paraná Sorridente”.
O critério da população será baseado nos dados do IBGE, disponível no
sítio eletrônico do IBGE (www.ibge.gov.br), no Departamento de Atenção
Básica do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br/dab) e no DATASUS (www.
datasus.gov.br) e SIOPS.(www.siops.datasus.gov.br)
Para

participar

os

municípios

deverão

enviar

ao

CRO-PR

correspondência eletrônica (e-mail) em formato PDF (projeto e documentos
comprobatórios

escameados)

no

endereço

eletrônico

paranasorridente@cropr.org.br até o dia 16 de julho de 2014.
O não encaminhamento do projeto no prazo estipulado e o não
atendimento aos requisitos descritos acima, implicará na desclassificação
automática do município.
A configuração do projeto deverá obedecer a seguinte formatação:
1 - Folhas com timbre municipal A4 com o timbre do município;
2 - Letras Arial, n°12;
3 - Formatos pdf (projeto e documentos comprobatórios escaneados);
4 - Fotos poderão ser anexadas aos itens aos quais pertencerem;
4.1 Para a legenda das fotos utilizar a letra Arial, tamanho 10;
5 - As páginas deverão ser numeradas no canto inferior direito;
6 - A margem superior com recuo de 3,0 cm, a inferior com recuo de 2,0 cm,
margens direita com recuo 2,0 cm e esquerda com recuo de 3,0 cm;
7 - Todos os itens deverão obrigatoriamente seguir a numeração do projeto
modelo (critérios de A a J ).
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No preenchimento do projeto as informações municipais devem
descrever somente ações que ocorreram no ano de 2013, não serão
considerados eventos realizados em outros períodos.
Os municípios participantes deverão seguir a ordem das questões que
constam no projeto. Serão analisados somente textos referentes às perguntas
elaboradas pela Comissão. As respostas devem fornecer todos os detalhes
solicitados.
Ressaltamos que os documentos comprobatórios são essenciais para
análise e pontuação, devendo seguir imediatamente aos critérios e seus
componentes.
Todos estão convidados a participar da 5ª Edição do “Paraná Sorridente”.

Boa sorte a todos os participantes!
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