
 
 

II JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA FACENE 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

1. DO PRAZO PARA ENVIO DOS RESUMOS 

1.1 A data limite para o recebimento dos resumos será: 11/10/2019. 

1.2 A submissão do resumo não está vinculada a inscrição na jornada. A inscrição na 

jornada deverá ser feita através do link: https://sistemas.facene.com.br/inscricao/inscricao  

 

2. DO ENVIO DOS RESUMOS 

2.1 A submissão dos trabalhos deverá ser feita exclusivamente por e-mail, no endereço 

jornadaodontofacene@gmail.com. 

2.2 O e-mail cadastrado no ato da submissão receberá um e-mail resposta com a 

confirmação da conclusão da submissão do resumo. 

2.3 Cada participante da jornada, com sua inscrição devidamente regularizada, terá direito 

ao envio de no máximo 02 (DOIS) trabalhos como primeiro autor. 

2.4 Serão permitidos até 6 autores por resumo submetido. 

2.5 É absolutamente necessário que o autor-apresentador do trabalho esteja inscrito no 

evento. Se os demais autores quiserem participar do evento terão, naturalmente, que fazer suas 

respectivas inscrições. 

2.6 Nos TRABALHOS ACADÊMICOS (que serão todos na categoria de pôsters ou 

apresentação oral), há necessidade de orientação de um professor. Os dados do orientador do 

trabalho devem constar no e-mail de envio do resumo. 

 

3. DAS CATEGORIAS 

3.1 Serão aceitas as seguintes categorias: relato de caso clínico, revisão de literatura, 

revisão sistemática, relato de experiência e pesquisa. 

  3.2 Os resumos devem ser inéditos, não tendo sido previamente publicados ou apresentados 

em outros congressos.  

3.3 A produção e/ou confecção do banner, pôster ou painel é de inteira responsabilidade 

dos autores. 

3.4 O conteúdo do trabalho é de inteira responsabilidade dos autores. 

3.5 Arquivos enviados contendo vírus ou danificados serão destruídos. 

 

https://sistemas.facene.com.br/inscricao/inscricao
mailto:jornadaodontofacene@gmail.com


 
 

 

4. DA FORMATAÇÃO 

4.1 O resumo deverá ter no mínimo de 300 e no máximo 400 palavras. Resumos fora da 

padronização destacada abaixo não serão considerados para análise. 

a) Título completo do trabalho em Times New Roman 12, centralizado, negrito, com 

espaço entrelinhas simples, primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo, ressalvadas as 

regras para utilização de maiúsculas.  

b) colocar o nome dos autores completo e sem abreviatura; citados em ordem alfabética e 

com a identificação (aluno) 1 e (orientador) 2 . Conforme informado no subitem 2.4, serão 

permitidos até 6 autores por resumo submetido. 

c) texto do resumo: justificado, em parágrafo único estruturado com subdivisões 

(Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão), sem recuos, com espaço entrelinhas 

simples, com o título em negrito. Deve-se evitar o uso de abreviaturas. Nos casos em que elas 

sejam absolutamente necessárias, deve-se colocar o significado por extenso na primeira vez em 

que elas são usadas. O resumo deve ser seguido no mínimo por 3 (três) palavras-chaves no máximo 

5 (cinco), separadas por ponto. Palavras-chave de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde 

da Biblioteca Virtual em Saúde disponível em http://www.bireme.br/ ou http://desc.bvs.br/. Não 

serão aceitas figuras e/ou tabelas. 

 

5. DO RESULTADO 

5.1 A comunicação sobre a aprovação, ou não, será divulgada pela comissão organizadora 

da jornada.  

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS SELECIONADOS 

6.1 Os resumos aprovados para a categoria de APRESENTAÇÃO ORAL se limitará a 8 

trabalhos. Os outros trabalhos aprovados serão automaticamente passados para a categoria de 

PÔSTER. A exposição dos trabalhos em formato de apresentação oral terá um tempo máximo de 

20 minutos, sendo 15 minutos de apresentação e 05 minutos de arguição. Com relação aos 

trabalhos em forma de pôster, a apresentação deverá ser em 10 minutos.  O tamanho padrão do 

PÔSTER é de 1,20 (um metro e vinte centímetros) de ALTURA x 0,90 (noventa centímetros) de 

LARGURA. 

6.2 O autor apresentador deverá comparecer na sala das apresentações orais ou estar 

posicionado ao lado do seu trabalho, no horário determinado pela Comissão Científica. 
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6.3 Para as apresentações orais os slides deverão ser salvos em PDF para que não seja 

alterado a sua configuração original. 

 

7. DA PREMIAÇÃO 

7.1 Serão premiados os três trabalhos (formato pôster) que obtiverem as maiores notas, 

além do melhor trabalho de apresentação oral, cuja classificação ocorrerá a partir de critérios 

observados pelos avaliadores convidados a participarem da II JOF. 

7.2 Os autores dos trabalhos premiados receberão um certificado extra, constando como 

trabalho destaque da II JOF, e haverá divulgação no site oficial das Faculdades Nova Esperança. 

Além de receberem brindes de parceiros do evento. 

 

8. DO CERTIFICADO 

8.1 Os certificados serão entregues em até 15 dias após a apresentação dos respectivos 

trabalhos. 

8.2 A não apresentação do trabalho no evento implicará em não fornecimento do 

certificado. 

 

Obs.: Qualquer eventualidade não contemplada nessas normas será encaminhada para a 

coordenação do curso de Odontologia e para a Comissão Científica da Jornada. 

 


