I JORNADA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DA FIBRA
Tema: A Conexão entre inovações e evidências cientificas na odontologia

NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS CIENTIFICOS
1)
I.

Normas gerais:
Para a submissão do resumo o autor deve estar devidamente inscrito na I JORNADA
ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DA FIBRA. A ausência de confirmação de
inscrição implicará na exclusão automática do resumo submetido.

II.

O prazo para submissão dos resumos será do dia 12/11/2019 ao dia 24/11/19 até o
horário limite de 23 hrs e 59 min (através do site). A divulgação dos trabalhos
aprovados será liberada no dia 27/11/19 ( site).

III.

O autor terá duas categorias de apresentação: painel cientifico e apresentação oral. A
escolha deverá ser realizada no momento da submissão do trabalho e deve constar no
arquivo do resumo anexado.

IV.

Serão aceitos resumos de: relato de caso, revisão de literatura, relato de experiência,
pesquisas, trabalhos de extensão.

V.

Áreas temáticas: radiologia, patologia oral, dentistica, endodontia, odontologia
forense, reabilitação oral, cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia, ortodontia,
periodontia, PNE, odontopediatria, terapêutica, materiais odontológicos, odontologia
do trabalho, laserterapia, outros.

VI.

Cada trabalho poderá conter apenas 5 participantes, sendo destes 1 autor, 3 coautores
e 1 orientador. O autor principal deverá obrigatoriamente apresentar o trabalho. Em
caso de impossibilidade de apresentação, algum outro coautor poderá apresentar,
entretanto precisa estar devidamente inscrito na jornada.

VII.

O autor-apresentador do trabalho em questão pode ser um aluno de graduação, pósgraduação ou profissional formado (Cirurgião-dentista).

VIII.
IX.

Cada autor poderá submeter um total de 2 (dois) trabalhos como principal autoria.
A análise dos resumos submetidos será realizada por uma comissão avaliadora,
composta por professores, mestrandos ou doutorandos especialistas das áreas
especificas.

X.

Os trabalhos que não estiverem dentro das normas exigidas não serão submetidas a
análise e serão eliminadas.

XI.

Os trabalhos que tiverem aceite positivo e realizarem a devida apresentação receberão
o certificado e estarão concorrendo a premiação. Todos os resumos aceitos serão
registrados nos anais da instituição (FIBRA).

XII.

O autor deve chegar com 30 minutos de antecedência a seu horário de apresentação
para que possa realizar a montagem correta do seu banner. Caso o autor não se
encontre no horário delimitado pela comissão e divulgado, o autor não apresentará
nova chance de apresentação e não será entregue o certificado de apresentação.

XIII.

Em caso de apresentação oral, o autor deve levar seu computador para apresentação
do trabalho com 30 minutos de antecedência. A instituição não se responsabiliza pelo
fornecimento do notebook. Cada autor deve levar o seu aparelho para sua
apresentação. Será fornecido cabo VGA e adaptador para HDMI.

XIV.

O autor terá o total de 15 minutos de apresentação, sendo que deste poderá ser
entremeado de perguntas pelo avaliador. Para apresentação oral, o autor contará com
20 minutos de apresentação e será entremeado de perguntas pelo avaliador.

XV.

O autor só poderá se ausentar do painel/apresentação oral após a devida análise de
todos os avaliadores.

2)

Instrução para envio do resumo:

I.

O titulo do resumo deve apresentar no máximo 150 caracteres. Não serão
contados os espaços. Deverá constar com fonte times new Roman, negrito,
letras maiúsculas, tamanho 14 e centralizado.

II.

Os nomes dos autores deverão estar separados por vírgulas, sem espaçamento
entre as iniciais; Exemplo: Gomes JT*, Ferreira MAC, Nakamura YA.
(Atenção: o apresentador, obrigatoriamente deverá estar como primeiro autor
e responsável pela submissão do resumo. O asterisco deverá ser colocado no
sobrenome e inicial do primeiro autor, como no exemplo acima.)

III.

Deverá ser informada a titulação máxima dos autores e coautores e instituição
de ensino de cada um. Ao final, acrescentar o email do autor principal para
contato.

IV.

O resumo deverá ser escrito na língua portuguesa unicamente, dentro da
normas culta, com concordância, acentuação, pontuação, ortografia. Ou seja,
não serão aceitos textos que não estão devidamente redigidos.

V.

Para revisão de literatura: O resumo deve ser estruturado com os itens
introdução, objetivo (s), metodologia, resultados, discussão e conclusão,
entretanto, os tópicos não devem ser descritos ao longo do texto. São itens
importantes para uma boa compreensão do texto cientifico.

VI.

Para relato de caso: O resumo deve ser estruturado com os itens objetivo,
relato de caso, discussão e conclusão, entretanto, os tópicos não devem ser
descritos explicitamente ao longo do texto. Apresentar o TCLE no dia da
apresentação.

VII.

Para relato de experiência: O resumo deve ser estruturado com os itens
objetivo, relato de experiência, e conclusão, entretanto, os tópicos não devem
ser descritos explicitamente ao longo do texto.

VIII.

Para pesquisas cientificas: O resumo deve ser estruturado com os itens
objetivo, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão, entretanto, os
tópicos não devem ser descritos explicitamente ao longo do texto. Nesse caso,
os resumos deverão conter OBRIGATÓRIAMENTE a numeração do aceite
do comitê de ética.

IX.

Para pesquisas de extensão: O resumo deve ser estruturado com os itens
objetivo, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão, entretanto, os
tópicos não devem ser descritos explicitamente ao longo do texto. Nesse caso,
os resumos deverão conter OBRIGATÓRIAMENTE a numeração do aceite
do comitê de ética.

X.

Independentemente do tipo de categoria em que o trabalho se encontra, o
corpo do resumo deve conter no máximo 350 palavras.

XI.

Todos os resumos deverão apresentar 3 palavras chaves referentes ao
conteúdo do resumo. Estas palavras deverão estar OBRIGATORIAMENTE
presentes nos “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”, elaborada pela
BIREME, (disponível em http://decs.bvs.br/) ou a lista de “MeSh - Medical
SubjectHeadings”

(disponível

em http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
XII.

O texto do resumo deverá constar em Fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento 2,0 e devidamente justificado. Não serão aceitas figuras, tabelas
ou gráficos no resumo que será submetido.

XIII.

No arquivo deverá conter a modalidade de apresentação (painel ou
apresentação oral), a especialidade da área do trabalho (Área: radiologia,
patologia, cirurgia, etc.) e em que categoria seu estudo se enquadra (pesquisa,
revisão de literatura, relato de caso, etc.)

XIV. Deverá constar no resumo de 3 a 5 referencias bibliográficas usadas para
construir o resumo.
XV.

O autor deverá seguir o exemplo que estará ao final deste arquivo.

3) Instrução para formatação do painel cientifico:
I.

O tamanho do banner deverá ser de 0,9 (largura) x 1,20 m (altura)

II.

O autor principal deverá estar no horário definido e divulgado pela comissão
(Lembrete: o apresentador deve se encontrar com 30 minutos de antecedência
para a exposição do painel no seu devido lugar), podendo ser substituído por
algum coautor em caso de impossibilidade de estar na jornada. Entretanto, o
coautor deverá estar devidamente inscrito para realizar essa substituição.

III.

O painel deverá conter:
- No canto superior direito: fotografia formal do apresentador
- No canto superior esquerdo logo da instituição ao qual o autor pertence. Em
caso de vínculos com ligas, a logo da liga deve se enquadrar abaixo a logo
institucional.
- Abaixo da fotografia do autor, deverá constar o email do autor principal
-No espaço intermediário entre a fotografia e as logos, deve-se apresentar o
tema principal do trabalho (Titulo do resumo submetido). As letras deverão
estar em maiúsculo, em negrito, centralizado e em tamanhos e fontes que
possibilitem a visualização a distância (aproximadamente 1 m).
-Na região abaixo do tema do trabalho, deve constar a titulação e instituição as
quais os autores, coautores e orientadores pertencem. Essas titulações devem
contar com a numeração referente a cada autor.
-A descrição do conteúdo do banner deverá obedecer a sequência e descrição
do conteúdo submetido a correção.
-Lembrar de referenciar no painel as imagens as quais não pertencem aos
autores.
-Ao final deste arquivo haverá um exemplo de banner para utilização.

4) Instrução para apresentação oral
I.

As apresentações deverão ser confeccionadas em PowerPoint e devidamente
apresentada em slides.

II.

O primeiro slide deve obrigatoriamente apresentar o titulo centralizado, em
negrito e em fonte de grande aumento, exatamente igual ao submetido pelo
resumo.

III.

Deve apresentar o nome do autor principal seguido dos coautores e do
orientador.

IV.

Logo da instituição ao qual o autor pertence e email para contato.

V.

O autor deve seguir a estrutura que se refere ao seu trabalho, conforme
abordado anteriormente (Relato de caso, revisão de literatura, pesquisa, etc.)

VI.

Na apresentação deve haver tópicos que fique explicita a divisão dos tópicos
(se couber ao contexto do resumo).

VII.

Ao final do slide deve ser exposta as referencias utilizadas na pesquisa.

VIII.

O autor não poderá esquecer que serão apenas 20 minutos para cada, sendo
destes 15 minutos de apresentação e 5 de perguntas dos avaliadores.

IX.

Lembrar: o autor que escolher essa modalidade deverá levar todo o material
técnico necessário para apresentação (notebook, passador,etc.) Único material
que será fornecido: cabo VGA e adaptador HDMI.

X.

Normas da ABNT. Serão reprovados os que não seguirem esta norma.

XI.

Todos os resumos aprovados serão publicados nos Anais da JORNADA.

XII.

Trabalhos que não atendam as regras de submissão não serão aceitos no
evento. Uma vez o trabalho enviado, não haverá possibilidade de reedição do
trabalho. Exclusão até 48 horas.

5) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS:

I.

A avaliação dos trabalhos será realizada por equipe composta com
professores,

mestrandos,

relacionadas a cada tema.

doutorando

e

especialistas

das

áreas

II.

Tópicos

relevantes

para

avaliação:

Estruturação,

formatação

da

apresentação, relevância com o tema, e coerência teórica e metodológica,
compreensão do tema,encadeamento lógico entre as partes do resumo,
tornando a totalidade do texto consistente e compreensível para o leitor.
Respostas coerentes as perguntas do avaliador.
III.

Não serão divulgadas as notas, assim como todo o conteúdo resultante
do processo avaliativo dos trabalhos, tanto em caso de aprovação como
de reprovação. Será assegurado o anonimato dos autores e das
pontuações referentes a avaliação dos trabalhos.

IV.

Todos os autores que apresentarem os respectivos trabalhos receberão
certificado via online.

5- DA AVALIAÇÃO PARA PREMIAÇÃO
I.

A premiação será em certificação para os três melhores trabalhos
tanto para painel cientifico quanto para apresentações orais.

II.

. Será realizada por uma Comissão que levará em conta:
a. A coerência com o tema
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

A relevância do tema;
Metodologia científica utilizada e sua adequação ao trabalho;
Clareza e correção da linguagem;
Conclusões e aplicabilidade prática
Material utilizado para apresentação
Resposta correta as perguntas realizadas
Completo domínio do assunto abordado, dentre outros.

Belém, 12 de novembro de 2019

______________________________
Marcelo Lobato
(coordenador do curso de odontologia)
ANEXO I- EXEMPLO DE RESUMO EXIGIDO

Modalidade: Painel cientifico
Área: Odontologia Forense
Categoria: Revisão de literatura

HPV e carcinomas orais: há uma relação? Revisão de literatura
Gomes JT¹*, Teixeira MAC2, Xiah YA3.

¹*Acadêmica da Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA) – AUTORA
2

3

Mestrado, Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA) -COAUTOR

Doutorado, Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA) – ORIENTADOR
Email:fulanodetal@hotmail.com

O

hpv

oral

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx.

O

objetivo

desse

estudo

é

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Para realizar esse levantamento, foram utilizadas as bases de dados
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Já há mais de 100 subtipos de
HPV identificados, desses, os tipos 16 e 18 são apresentam características de
potencial carcinogênico e estão envolvidos na etiologia de determinados
carcinomas

epidermóides

orais.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Diante

do

exposto,

é

evidente

a

participação do HPV na carcinogênese oral e sua associação com o
desenvolvimento dos carcinomas orais através do processo de sinergia.
Palavras-chaves:xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxx

