FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
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NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS

RESUMOS
SERÃO ACEITOS TRABALHOS EM DUAS CATEGORIAS:
1. Painel: Serão aceitos pesquisas científicas, relatos de caso e revisão de literatura.
2. Comunicação oral: Serão aceitos APENAS pesquisas científicas e relatos de caso.
INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO RESUMO (PAINEL E COMUNICAÇÃO ORAL)
 Área: No início do trabalho deve ser explícito a área temática do trabalho. Abaixo seguem as
áreas:
ÁREA 1: Dentística, Prótese dentária e Disfunção Temporo-mandibular.
ÁREA 2: Diagnóstico Oral (estomatologia, patologia e radiologia oral).
ÁREA 3: Anatomia, Terapêutica, Cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial e Implantodontia.
ÁREA 4: Endodontia, Periodontia e Terapias complementares.
ÁREA 5: Odontopediatria, Ortodontia e Pacientes com Necessidades Especiais.
ÁREA 6: Saúde coletiva e Cariologia.
 Título: no máximo, 120 caracteres (com espaços) em letras maiúsculas.
 Autores e Co-autores: separados por vírgulas; não dar espaçamento entre as iniciais. No
máximo, 8 autores. Exemplo: Silva MS*, Ferreira MAC, Nakamura YA. (Atenção: sobrenome e
iniciais do autor apresentador do trabalho identificados pelo asterisco).
 Resumo: As pesquisas devem conter importância do tema na área, Objetivos ou Proposição,
Metodologia, Resultados e Conclusões. Os relatos de caso devem conter uma breve
introdução, relato do caso e considerações finais. As revisões de literatura devem conter a
importância do tema, atualização do assunto e considerações finais. Os ítens Objetivos,
Metodologia, Resultados, Conclusões e outros não deverão estar explicitados no Resumo sob
a forma de tópicos, mas são itens importantes para o bom entendimento do texto científico.

O Resumo deverá ter, no máximo, 1.350 caracteres (sem contar espaços).
Selecionar até 3 descritores (DECs Bireme). Descritores: correspondem às palavras ou
expressões que identifiquem o conteúdo do artigo. Para a escolha dos descritores, deve-se
consultar a lista de “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”, elaborada pela BIREME,
(disponível em http://decs.bvs.br/) ou a lista de “MeSh – Medical Subject Headings”
(disponível em http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

PREPARAÇÃO DO PAINEL
DIMENSÕES
O painel deverá ser de 1,20 m de altura por 0,90 m de largura.
TÍTULO
Deve ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras maiúsculas. Abaixo do
título e com letras menores devem aparecer os nomes dos autores, do laboratório, do
departamento, da instituição, da cidade e do estado.
NOME DO APRESENTADOR
Dever á estar sublinhado e acompanhado de uma foto afixada no canto superior direito.
CORPO DO PAINEL
Deve ser auto-explicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e o máximo de
ilustrações (figuras, diagramas e tabelas). Sugere-se que as conclusões sejam colocadas na forma
de itens. Não é obrigatória a inserção de abstract e nem de referências.
APRESENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PAINEL
A instalação obedecerá à numeração definida pela Comissão Organizadora, cujo critério será a
área, dentro de cada categoria do quadro associativo e modalidade indicada pelos autores. Fique
atento à definição da área de inscrição da sua pesquisa, pois ela implica o local de instalação do
seu painel. Os painéis deverão ser apresentados nos períodos e horários determinados pela
Comissão Organizadora, devendo o autor ficar junto ao seu painel durante todo o período. A
planilha de horários e datas será disponibilizada pela comissão organizadora antes do início do V
JOAO. Não será permitida a troca do horário e dia da apresentação.

COMUNICAÇÃO ORAL
NORMAS DE APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS
A apresentação das comunicações orais que compreende os casos clínicos e pesquisas científicas
seguirão as seguintes orientações:

a. Um dos autores do trabalho deverá coautores estar inscrito no evento. Somente os trabalhos
aprovados e com pelo menos um dos autores inscritos e com pagamento efetivado serão inseridos
na programação e publicação dos anais.
b. Os autores com trabalho aceito serão comunicados via e-mail ou pelo sistema.
c. Os trabalhos deverão ser inscritos em áreas específicas de conhecimento listados no início das
normas.
d. Caso aprovado, o horário da apresentação será rigorosamente respeitado.
APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS
a) Duração da apresentação: 20 minutos, sendo 15 minutos para exposição do trabalho e 5
minutos para arguição e debate da banca e plateia.
b) Apresentador: Apenas um dos autores poderá expor a comunicação, este será indicado no
momento do envio do resumo.
c) Formato do arquivo: O arquivo deverá ser salvo em formato ppt (Microsoft power point 972003).
d) Entrega do arquivo: Deverá ser entregue antecipadamente no início do período em que
apresentará o trabalho. O arquivo da apresentação deverá estar salvo em um pendrive, sendo o
trabalho o único arquivo do mesmo.
e) Confirmação de presença: No dia de sua sessão, o apresentador deverá comparecer na sala de
sua apresentação e se apresentar ao coordenador ou presidente da banca. O apresentador que
não comparecer terá sua apresentação cancelada.
f) Horário de realização da apresentação: As apresentações serão realizadas pontualmente no
horário marcado. No caso de cancelamento da apresentação por não comparecimento do
apresentador, a sessão seguirá normalmente com a próxima apresentação, devendo todos os
apresentadores do turno estarem presentes durante toda a sessão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
a) Cada trabalho apresentado receberá um único certificado, o qual será entregue ao
apresentador do mesmo pela coordenação de mesa após a apresentação.
NORMAS PARA FORMATAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ORAIS
1. Slides: O 1º slide deve conter: título do trabalho; nomes dos autores com destaque para o
apresentador e orientador; instituição proponente do trabalho.
2. Demais slides devem conter nesta ordem:
 PESQUISA CIENTÍFICA: Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados e discussão;
Conclusão.
 RELATO DE CASO: Introdução; Relato do caso; Considerações finais.
OBS: Referências e agradecimentos são opcionais.

