NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS
ENVIO DE TRABALHOS ATÉ 22/09/2017
ENVIAR PARA: cientificajoaofip@hotmail.com
1- REGRAS GERAIS:
SERÃO ACEITOS TRABALHOS EM DUAS CATEGORIAS:
 Painel: concorrem pesquisas científicas, relatos de caso, relatos de experiência e
revisões de literatura.
 Comunicação oral: concorrem apenas pesquisas científicas, relatos de caso e relatos de
experiência.
2- INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO RESUMO (painel e comunicação oral):
No início do trabalho deve estar explícita a área temática do mesmo. Esta deverá ser escolhida
entre as opções abaixo:








ÁREA 1: Dentística, Prótese Dentária e Disfunção Têmporo-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, Pacientes com Necessidades Especiais e
Odontogeriatria.
ÁREA 6: Saúde Coletiva, Cariologia e Odontologia Preventiva.
ÁREA 7: Odontologia Legal, Odontologia do Trabalho e áreas afins.

- Título: deverá conter no máximo 120 caracteres (com espaços) em letras maiúsculas.
- Autores e co-autores: citar o nome completo dos mesmos separando-os por vírgula. Será
permitida a inscrição de, no máximo, seis autores por trabalho. O nome do apresentador deverá
ser o primeiro e será identificado pelo asterisco. O nome do orientador deverá ser o último na

sequência de autores. Os orientadores deverão ter, no mínimo, o título de Graduação em
Odontologia ou áreas afins.
Exemplo: Suyene de Oliveira Paredes*, Priscila Medeiros Bezerra, Paula Vanessa da Silva,
Vanessa Lessa Cavalcanti de Araújo, Clarissa Campos Araújo Camelo, Otacílio Paulo de Araújo
Filho.
- E-mail do autor principal (apresentador): Abaixo dos nomes dos autores deverá constar e-mail
do autor principal (apresentador).
- E-mail do orientador: Abaixo do e-mail do autor principal ou apresentador deverá constar email do orientador.
- Instituição a qual o autor principal é afiliado: em seguida deverá ser inserido o nome da
instituição (somente uma instituição), com respectiva sigla, cidade e estado (Unidade da
Federação - UF), a qual o autor principal é afiliado.
Exemplo: Faculdades Integradas de Patos, FIP, Patos, Paraíba (PB).
- Resumo: deverá ser estruturado em itens importantes para o bom entendimento do texto
científico. O mesmo deverá ser digitado em parágrafo único, em fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento simples, conter no máximo 300 palavras e, de acordo com a natureza do trabalho,
ser estruturado nas seguintes seções:





As pesquisas científicas deverão conter: Objetivos, Metodologia, Resultados e
Conclusões. As revisões sistemáticas serão enquadradas nesta natureza de trabalho.
Os relatos de caso deverão conter: uma breve Introdução, o Relato do Caso e as
Considerações Finais.
Os relatos de experiência deverão conter: uma breve Introdução, o Relato da
Experiência e as Considerações Finais.
As revisões de literatura deverão conter: uma breve Introdução, Discussão do tema e
as Considerações Finais.

Os itens Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusões e outros deverão estar explicitados no
Resumo em negrito.
- Descritores: Deverão ser selecionados 3 ou 4 descritores obrigatoriamente presentes na lista
de “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”, elaborada pela Bireme (DeCs Bireme – disponível
em http://decs.bvs.br/). Os descritores correspondem às palavras ou expressões que
identifiquem o conteúdo do trabalho.
NOTAS:
- Somente os trabalhos aprovados, com pelo menos um dos autores inscritos no congresso e
com pagamento efetivado serão inseridos na programação e na publicação dos anais. Os
trabalhos aprovados, mas não apresentados não serão publicados nos anais do congresso. Os
anais do congresso serão publicados na Revista Científica COOPEX das Faculdades Integradas de
Patos.

- Ver o modelo de resumo no item 5 deste arquivo.
3- INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO, INSTALAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PAINEL
- DIMENSÕES: O painel deverá ter as dimensões de 1,20 m de altura por 0,90 m de largura.
- TÍTULO: deverá ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras
MAIÚSCULAS. Abaixo do título e somente com a primeira letra da sentença em maiúscula devem
aparecer os nomes dos autores, da instituição (com respectiva sigla), da cidade e do estado (UF).
- Nome do apresentador: deverá estar sublinhado e acompanhado de uma foto afixada no canto
superior direito (orientação: avaliador de frente ao painel). Abaixo da foto, inserir o e-mail do
apresentador.
- Corpo do painel: deverá ser auto-explicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e
o máximo de ilustrações (figuras, diagramas, tabelas, etc). Sugere-se que as conclusões sejam
colocadas na forma de itens. Não é obrigatória a inserção do resumo ou abstract.
- Apresentação e Instalação do Painel:
A instalação obedecerá à numeração definida pela Comissão Científica, cujo critério será a área
indicada pelos autores.
Todos os painéis aprovados deverão ser afixados no local em horário determinado pela
Comissão Científica, devendo os mesmos permanecerem até o final do turno destinado às
apresentações.
Os painéis deverão ser apresentados nos períodos e horários determinados pela Comissão
Científica, devendo o autor ficar junto ao seu painel durante todo o período. O tempo
determinado para a apresentação do painel será de, no máximo, 15 minutos, sendo 10 minutos
para exposição do trabalho e 5 minutos para arguição dos avaliadores.
A planilha de horários e datas será disponibilizada pela comissão organizadora antes do início
do congresso. NÃO SERÁ PERMITIDA A TROCA DO HORÁRIO E DIA DA APRESENTAÇÃO.
4- INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA CATEGORIA
COMUNICAÇÃO ORAL
Os trabalhos deverão ser inscritos em áreas específicas de conhecimento listados no início das
normas.
- Apresentação: O tempo determinado para a apresentação dos trabalhos nesta categoria será
de, no máximo, 20 minutos, sendo 15 minutos para exposição do trabalho e 5 minutos para
arguição e debate da banca e platéia.

Apenas um dos autores poderá expor a comunicação oral, sendo este, preferencialmente,
aquele indicado no momento do envio do resumo.
O arquivo deverá ser salvo e apresentado em formato ppt (Microsoft Power Point® 2007).
Todos os arquivos contendo os trabalhos que serão apresentados no mesmo turno deverão ser
entregues antes do horário destinado para a primeira apresentação (Exemplo: Se o trabalho for
marcado para as 10h30, o arquivo deverá ser entregue junto com os outros apresentadores da
manhã às 8h00, se o mesmo estiver marcado para as 16h30, o arquivo deverá ser entregue às
14h00, junto com o dos demais apresentadores da tarde). O arquivo da apresentação deverá
estar salvo em um pendrive, sendo o trabalho o único arquivo do mesmo.
No dia destinado aos trabalhos da categoria comunicação oral, o apresentador deverá
comparecer na sala de sua apresentação e se apresentar ao coordenador ou presidente da
banca. O apresentador que não comparecer ou não entregar o trabalho no horário correto terá
sua apresentação cancelada, o que consequentemente implicará na antecipação das demais
apresentações do período, portanto é imprescindível que o apresentador esteja presente na
sala por todo o período de avaliações.
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.
- Em relação à formatação das comunicações orais, seguem-se as seguintes normas:






O 1º slide deve conter o título do trabalho, nomes dos autores com destaque para o
apresentador e orientador e instituição proponente do trabalho.
Para pesquisa científica, os demais slides devem seguir a ordem: Introdução, Objetivos,
Metodologia, Resultados/ Discussão, Conclusão.
Para relato de caso, os demais slides devem seguir a ordem: Introdução, Relato do Caso
e Considerações Finais.
Para relato de experiência, os demais slides devem seguir a ordem: Introdução, Relato
da Experiência e Considerações Finais.
Os slides destinados às referências e agradecimentos são opcionais.

Em caso de número de inscrições de trabalhos insuficientes para esta categoria, a Comissão
Científica solicitará a mudança para a categoria painel.
A planilha de horários e datas será disponibilizada pela comissão organizadora antes do início
do IX JOAO. NÃO SERÁ PERMITIDA A TROCA DO HORÁRIO E DIA DA APRESENTAÇÃO.
NOTA: Caso o autor principal (aquele indicado no momento do envio do resumo) não possa
comparecer no dia da apresentação, qualquer um dos co-autores poderá apresentar o trabalho.

Contudo, o novo apresentador (co-autor do trabalho) deverá está inscrito no congresso e com
pagamento efetivado.
5 - MODELO DE RESUMO
NOTA: Para envio do resumo, baixar a FICHA DE SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO.
FICHA DE SUBMISSÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO
Categoria :

( x ) Painel

(

)

Comunicação Oral

Área Temática: ÁREA 6: Saúde Coletiva, Cariologia e Odontologia Preventiva
Título:
EXPERIÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA ENTRE CRIANÇAS PARAIBANAS
Autores: Denis Ramon Ferreira de Freitas*, Mayra Souza Nascimento, Mabel de Figueiredo
Rocha Silva e Suyene de Oliveira Paredes.
e-mail do Apresentador: denisramon19@hotmail.com.br
e-mail do Orientador: suyparedes@hotmail.com
Instituição: Faculdades Integradas de Patos, FIP, Patos, Paraíba, PB.
Resumo:
Introdução: A cárie dentária representa, dentre as doenças da cavidade bucal, a de maior
impacto epidemiológico, constituindo um grande problema de saúde pública. A severidade
com que essa doença afeta a população infantil, especialmente nas regiões norte e nordeste
do país, é preocupante. A ocorrência dessa patologia, em crianças, pode ter um impacto
negativo sobre a vida delas e de seus pais, já que repercute em dor, dificuldade na mastigação,
diminuição do apetite, perda de peso, dificuldade de dormir, alteração comportamental e
diminuição do rendimento escolar, ou seja, afeta consideravelmente o desenvolvimento
biopsicossocial infantil. Este estudo objetivou realizar uma revisão da literatura a respeito da
experiência e severidade de cárie dentária em crianças paraibanas. Discussão: Buscou-se
artigos indexados nas bases de dados: Medline, Lilacs e BBO, além de documentos oficiais
publicados pelo Ministério da Saúde, os quais utilizaram em suas metodologias os índices
preconizados pela Organização Mundial de Saúde para avaliação de cárie nas populações
(CPO/ ceo). Dessa forma, os trabalhos publicados demonstraram alta prevalência da doença,
sendo em determinadas localidades acima de 70%. A experiência e severidade foram
consideradas preocupantes, principalmente em regiões do interior do Estado, nas quais os
dados revelaram, em média, crianças com cerca de quatro dentes permanentes atacados pela
doença. Considerações Finais: Diante da escassez de estudos com enfoque epidemiológico
relacionado às condições de saúde bucal em crianças de municípios paraibanos, reforça-se a
necessidade de que mais pesquisas investiguem a prevalência e severidade de cárie dentária
nestas populações. Considerando-se os resultados desfavoráveis, faz-se necessário que
medidas curativas e, principalmente, preventivas venham a ser adotadas para o controle da

doença, com sugestão na implantação de sistemas de fluoretação das águas de
abastecimento, verificado em apenas um município pesquisado.
Descritores:
Cárie dentária, Criança, Índice CPO.
6- CONSIDERAÇÕES FINAIS:





Os autores com trabalhos enviados serão comunicados pela Comissão Científica sobre
as situações de aprovação ou reprovação por meio do e-mail cadastrado.
Para cada trabalho apresentado serão emitidos dois certificados, os quais serão
entregues ao apresentador pelos avaliadores, logo após a apresentação. Estes
certificados serão destinados um ao apresentador e o outro ao orientador do trabalho.
Demais co-autores não receberão certificados.
Compete à Comissão Científica dirimir dúvidas referentes à interpretação deste
conjunto de normas, bem como suprir as suas lacunas.

