EDITAL – SUBMISSÃO DE TRABALHOS

 1 - Período de inscrição dos trabalhos
As inscrições serão realizadas exclusivamente através do site da XXI JAO
Início das inscrições: 18/06/2018
Término das inscrições: 19/08/2018

 2 - Categorias de trabalhos
Os trabalhos permitirão aos acadêmicos ou profissionais da Odontologia, a
oportunidade de apresentarem suas pesquisas, relato de caso clínico ou revisões de
literatura.
Os trabalhos estão divididos nas seguintes categorias:
- Fórum Clínico
- Fórum Científico;
- Fórum Tema Livre;
- Fórum Profissional;
-

Painel Científico;
Painel Clínico;
Painel Tema Livre.
Painel Profissional

2.1 - Os temas apresentados deverão ser obrigatoriamente relacionados à
Odontologia nas seguintes áreas, categorias e modalidades:
- Áreas de Conhecimento:
Anatomia Fisiologia
Farmacologia
Microbiologia
Imunologia
Histologia/Embriologia
Materiais Dentários
Cirurgia Bucomaxilofacial
Dentística
DTM e dor Orofacial
Endodontia
Estomatologia
Implantodontia
Radiologia
Odontopediatria
Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares
Odontogeriatria
Odontologia Hospitalar

Odontologia Legal
Pacientes Especiais
Patologia Oral
Periodontia
Prótese e Oclusão
Saúde Coletiva

 3 - Normas gerais
3.1 - Não serão aceitos trabalhos por outro meio que não seja a inscrição online pelo
site www.jaoodontounifor.com
3.2 - O apresentador do trabalho deve estar obrigatoriamente inscrito na XXI JAO.
3.3 - Todos os trabalhos poderão ter, no máximo, 01 autor, 03 coautores e 01
orientador (obrigatório para acadêmicos).
3.4 - Os trabalhos só poderão ser inscritos nas categorias apresentadas acima.
3.5 - Cada autor poderá inscrever no máximo 02 trabalhos, desde que em categorias
diferentes, podendo estar relacionado como coautor em outros trabalhos sem número
limites.
3.6 - O trabalho inscrito fora das normas da categoria não será avaliado para seleção
pela Comissão Científica, sendo automaticamente excluído.
3.7 - Trabalhos com nomes do apresentador e coautores, no campo Título e/ou resumo,
serão automaticamente excluídos.
3.8 - A seleção será previamente realizada pela Comissão Científica, a critério desta.
3.9 - A aceitação do trabalho será informada através do site, juntamente com a data e
o horário para a apresentação do mesmo.
3.10 - Os resultados não são passíveis de discussão e/ou reconsideração, e também
não serão emitidos pareceres e justificativas para a não seleção de trabalhos inscritos.
3.11 - Apresentador e coautores, desde já, autorizam a XXI JAO a publicar foto e
resumo do trabalho em qualquer meio de divulgação (impressos e/ou via internet), não
cabendo qualquer direito autoral.
3.12 - Para cada trabalho apresentado, será emitido um certificado com o nome do
autor, coautor(es) e orientador. Os dados serão os fornecidos no ato da inscrição do
trabalho. Não sendo permitido modificações e/ou acréscimos posteriores.
3.13 - Tanto para a Apresentação de Trabalho Oral quanto em Painéis é obrigatória a
presença do logotipo da XXI JAO, sendo este disponibilizado no site do evento.
3.14 - Todos os trabalhos apresentados serão publicados no site da XXI JAO sob a
forma de anais.
3.15 - A Comissão Científica não se obriga a emitir parecer e nem justificativas sobre a

não seleção de trabalhos inscritos, uma vez que tal fato não caracteriza demérito para
o trabalho.
3.16 - Caso o trabalho em formato de Apresentação Oral não seja aceito, no ato da
submissão do resumo, o autor terá como opção o remanejamento para formato de
Painel, mediante aprovação da Comissão Científica. Para tal será necessário fazer a
opção no momento da inscrição do trabalho.
3.17 - Os trabalhos apresentados na categoria painel serão avaliados e a critério da
Comissão Avaliadora, o primeiro, segundo e menção honrosa de cada banca será
premiado com entrega de certificado.
3.18 - Os trabalhos apresentados na categoria fórum serão avaliados e haverá
premiação para os melhores trabalhos, a critério da Comissão Avaliadora, com entrega
certificados de 1º LUGAR, 2º LUGAR e menção honrosa.
Obs1: Será garantida a IMPOSSIBILIDADE de choque de horário de Hands on com as
apresentações de trabalhos.

 4 - Instruções para elaboração e inscrição de trabalhos no site
4.1 - O apresentador deve estar inscrito na XXI JAO
4.2 - Selecionar a categoria: acadêmico ou profissional.
4.3 - Selecionar a área de Conhecimento.
4.4 - Selecionar o tipo de trabalho: Fórum Clínico, Fórum Científico, Fórum Tema
Livre Fórum profissional, Painel Científico, Painel Clínico, Painel Tema Livre ou Painel
Profissional.
4.5 - O Título do trabalho deve ser MAIÚSCULO e no máximo 20 palavras.
4.6 - Resumo do trabalho: deverá ter no mínimo 1300 caracteres e no máximo 1600
caracteres (com espaço) na fonte Arial 12..
4.7 - Os itens OBJETIVOS, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS e CONCLUSÃO
são importantes para o bom entendimento do texto científico e deverão estar
explicitados no resumo na forma de texto corrido, sem tabulação, nem divisão em
parágrafos.
4.8 - Deve ser obrigatoriamente incluídos nome completo de autor, coautor(es) e
orientador e seus respectivos e-mails.

 5 - Processo de avaliação dos resumos
Os resumos serão avaliados por uma comissão composta de 2(dois) ou 3(três)
professores, dependendo da quantidade de resumos submetidos.

 6 - Processo de avaliação da apresentação dos trabalhos
Os trabalhos serão avaliados por uma comissão composta de 3(três) professores.

 7 - Regulamento específico por categoria
7.1- Painel Científico
7.1.1- Serão aceitos apenas trabalhos de pesquisa experimentais com fundamento
científico. Sendo em forma de apresentação oral. Os painéis deverão ter
obrigatoriamente dimensão de 1,20 m de altura por 0,90 m de largura.
7.1.2- O corpo do painel deve ser autoexplicativo, com o mínimo de texto e o máximo
de ilustrações.
7.1.3- O título deve ser o mesmo utilizado na inscrição do trabalho e ser escrito em
caixa alta.
7.1.4- Abaixo do título e com fontes menores, os nomes dos autores e o e-mail do
apresentador.
7.1.5- Os painéis que forem apresentados pela manhã (8:00 as 12:00 horas) deverão
ser montados até 7:45 horas, devendo permanecer expostos até 12:00 horas (após
8:30 h não será permitida a montagem de nenhum painel). Os que forem apresentados
no período da tarde (14:00 às 18:00) deverão ser montados às 13:45 horas, sendo
obrigatória a permanência destes no local até 18:00 h (após as 14:30h, não será
permitida a montagem de nenhum painel).
Tempo: 10 minutos de apresentação + 5 minutos para perguntas e respostas.
Obs. 2: A montagem, permanência e a retirada dos painéis serão de responsabilidade
do apresentador.
Obs. 3: Sugere-se que o painel contenha referências bibliográficas atualizadas,
seguindo as normas da ABNT.

7.2 - Painel Clínico
7.2.1- Serão aceitos somente relato de casos clínicos, levantamento de
casuística clínica, métodos de diagnóstico, resultados obtidos com
protocolos terapêuticos e educação em saúde. Sendo em forma de
apresentação oral.
7.2.2- Os painéis deverão ter obrigatoriamente dimensão de 1,20 m de altura
por 0,90 m de largura. O corpo do painel deve ser autoexplicativo, com o
mínimo de texto e o máximo de ilustrações.
7.2.3- O título deve ser o mesmo utilizado na inscrição do trabalho e ser
escrito em caixa alta.
7.2.4- Abaixo do título e com fontes menores, os nomes dos autores e o email do apresentador.
7.2.5- Os painéis que forem apresentados pela manhã (8:00 as 12:00 horas)
deverão ser montados até 7:45 horas, devendo permanecer expostos até
12:00 horas (após 8:30 h não será permitida a montagem de nenhum painel).

Os que forem apresentados no período da tarde (14:00 às 18:00) deverão ser
montados às 13:45 horas, sendo obrigatória a permanência destes no local
até 18:00 h (após as 14:30 h, não será permitida a montagem de nenhum
painel).
Tempo: 10 minutos de apresentação + 5 minutos para perguntas e
respostas.
Obs. 4: A montagem, permanência e a retirada dos painéis serão de
responsabilidade do apresentador.
Obs. 5: Sugere-se que o painel contenha referências bibliográficas
atualizadas, seguindo as normas da ABNT.

7.3 - Painel Tema Livre
7.3.1 - Serão aceitos trabalhos que não se enquadram nas categorias
anteriores, incluindo revisões de literatura, dentre outros.
7.3.2 - Os painéis deverão ter obrigatoriamente dimensão de 1,20 m de
altura por 0,90 m de largura. O corpo do painel deve ser autoexplicativo,
com o mínimo de texto e o máximo de ilustrações.
7.3.3 - O título deve ser o mesmo utilizado na inscrição do trabalho e ser
escrito em caixa alta.
7.3.4 - Abaixo do título e com fontes menores, os nomes dos autores e o email do apresentador.
7.3.5 - Os painéis que forem apresentados pela manhã (8:00 as 12:00 horas)
deverão ser montados até 7:45 horas, devendo permanecer expostos até
12:00 horas (após
8:30 h não será permitida a montagem de nenhum painel). Os que forem
apresentados no período da tarde (14:00 às 18:00) deverão ser montados às

13:45 horas, sendo obrigatória a permanência destes no local até 18:00 h
(após as 14:30 h, não será permitida a montagem de nenhum painel).
Tempo: 10 minutos de apresentação + 5 minutos para perguntas e
respostas.
Obs. 6: A montagem, permanência, guarda, segurança e a retirada dos
painéis serão de responsabilidade do apresentador.
Obs. 7: Sugere-se que o painel contenha referências bibliográficas
atualizadas, seguindo as normas da ABNT.

7.4 - Painel Profissional
7.4.1 - Serão aceitos trabalhos que não se enquadram nas categorias
anteriores, incluindo revisões de literatura, dentre outros.
7.4.2 - Os painéis deverão ter obrigatoriamente dimensão de 1,20 m de
altura por 0,90 m de largura. O corpo do painel deve ser autoexplicativo,
com o mínimo de texto e o máximo de ilustrações.
7.4.3 - O título deve ser o mesmo utilizado na inscrição do trabalho e ser
escrito em caixa alta.
7.4.4 - Abaixo do título e com fontes menores, os nomes dos autores e o email do apresentador.
7.4.5 - Os painéis que forem apresentados pela manhã (8:00 as 12:00 horas)
deverão ser montados até 7:45 horas, devendo permanecer expostos até
12:00 horas (após 8:30 h não será permitida a montagem de nenhum painel). Os
que forem apresentados no período da tarde (14:00 às 18:00) deverão ser
montados às 13:45 horas, sendo obrigatória a permanência destes no local até

18:00 h (após as 14:30 h, não será permitida a montagem de nenhum painel).

Tempo: 10 minutos de apresentação + 5 minutos para perguntas e
respostas.
Obs. 8: A montagem, permanência, guarda, segurança e a retirada dos
painéis serão de responsabilidade do apresentador.
Obs. 9: Sugere-se que o painel contenha referências bibliográficas
atualizadas, seguindo as normas da ABNT.
Obs. 10: CASO A CATEGORIA NÃO ATINJA A QUANTIDADE MÍNIMA DE
SUBMISSÕES, OS TRABALHOS SUBMETIDOS ESTARÃO SUJEITOS A
SEREM REMANEJADOS PARA OUTRA CATEGORIA.

7.4 - Normas de apresentação oral de fórum clínico
7.4.1 - O horário da apresentação será informado com antecedência, não
sendo admitidos atrasos, bem como nenhuma apresentação adiada.
7.4.2 - Durante a apresentação, caso o apresentador exceda o tempo
máximo, a apresentação será INTERROMPIDA, ocorrendo perda de pontos
na avaliação do trabalho.
7.4.3 - O apresentador deverá trazer seu trabalho OBRIGATORIAMENTE em
pen-drive no máximo um turno anterior ao turno da apresentação no
midiadesk localizado na mesa da secretaria do evento.
7.4.4 - O apresentador pode levar seu material em notebook próprio, desde
que o mesmo se responsabilize pela montagem e desmontagem do
equipamento, bem como adaptadores. Além disso, caso o processo de
montagem atrase o andamento dos trabalhos, a apresentação será realizada
em computador próprio do evento.

Tempo: 15 minutos de apresentação + 5 minutos para perguntas e
respostas.
Obs. 11: Não poderão ser realizadas alterações no arquivo entregue. Os
trabalhos deverão ser fornecidos adequados aos formatos de Microsoft
PowerPoint configurados para Office 2007 ou 2010.
Obs. 12: Sugere-se que o fórum contenha referências bibliográficas
atualizadas, seguindo as normas da ABNT.

7.5 - Normas de apresentação oral de fórum científico
7.5.1 - O horário da apresentação será informado com antecedência, não
sendo admitidos atrasos, bem como nenhuma apresentação adiada.
7.5.2 - Durante a apresentação, caso o apresentador exceda o tempo
máximo, a apresentação será INTERROMPIDA, ocorrendo perda de pontos
na avaliação do trabalho.
7.5.3 - O apresentador deverá trazer seu trabalho OBRIGATORIAMENTE em
pen-drive no máximo um turno anterior ao turno da apresentação no
midiadesk localizado na mesa da secretaria do evento.
7.5.4 - O apresentador pode levar seu material em notebook próprio, desde
que o mesmo se responsabilize pela montagem e desmontagem do
equipamento, bem como adaptadores. Além disso, caso o processo de
montagem atrase o andamento dos trabalhos, a apresentação será realizada
em computador próprio do evento.
Tempo: 15 minutos de apresentação + 5 minutos para perguntas e
respostas.

Obs. 13: Não poderão ser realizadas alterações no arquivo entregue. Os
trabalhos deverão ser fornecidos adequados aos formatos de Microsoft
PowerPoint configurados para Office 2007 ou 2010.
Obs. 14: Sugere-se que o fórum contenha referências bibliográficas
atualizadas, seguindo as normas da ABNT.
Obs. 15: CASO A CATEGORIA NÃO ATINJA A QUANTIDADE MÍNIMA DE
SUBMISSÕES, OS TRABALHOS SUBMETIDOS ESTARÃO SUJEITOS A
SEREM REMANEJADOS PARA OUTRA CATEGORIA.

7.6 - Normas de apresentação oral de fórum tema livre
7.6.1 - O horário da apresentação será informado com antecedência, não
sendo admitidos atrasos, bem como nenhuma apresentação adiada.
7.6.2 - Durante a apresentação, caso o apresentador exceda o tempo
máximo, a apresentação será INTERROMPIDA, ocorrendo perda de pontos
na avaliação do trabalho.
7.6.3 - O apresentador deverá trazer seu trabalho OBRIGATORIAMENTE
em pen- drive no máximo um turno anterior ao turno da apresentação no
midiadesk localizado na mesa da secretaria do evento.
7.6.4 - O apresentador pode levar seu material em notebook próprio, desde
que o mesmo se responsabilize pela montagem e desmontagem do
equipamento, bem como adaptadores. Além disso, caso o processo de
montagem atrase o andamento dos trabalhos, a apresentação será realizada
em computador próprio do evento.
Tempo: 15 minutos de apresentação + 5 minutos para perguntas e
respostas.

Obs. 16: Não poderão ser realizadas alterações no arquivo entregue. Os
trabalhos deverão ser fornecidos adequados aos formatos de Microsoft
PowerPoint configurados para Office 2007 ou 2010.
Obs. 17: Sugere-se que o fórum contenha referências bibliográficas
atualizadas, seguindo as normas da ABNT.

7.6 - Normas de apresentação oral de fórum profissional
7.6.1 - O horário da apresentação será informado com antecedência, não
sendo admitidos atrasos, bem como nenhuma apresentação adiada.
7.6.2 -Durante a apresentação, caso o apresentador exceda o tempo
máximo, a apresentação será INTERROMPIDA, ocorrendo perda de pontos
na avaliação do trabalho.
7.6.3 - O apresentador deverá trazer seu trabalho OBRIGATORIAMENTE
em pendrive no máximo um turno anterior ao turno da apresentação no
midiadesk localizado na mesa da secretaria do evento.
7.6.4 - O apresentador pode levar seu material em notebook próprio, desde
que o mesmo se responsabilize pela montagem e desmontagem do
equipamento, bem como adaptadores. Além disso, caso o processo de
montagem atrase o andamento dos trabalhos, a apresentação será realizada
em computador próprio do evento.
Tempo: 15 minutos de apresentação + 5 minutos para perguntas e
respostas.

Obs. 18: Não poderão ser realizadas alterações no arquivo entregue. Os
trabalhos deverão ser fornecidos adequados aos formatos de Microsoft
PowerPoint configurados para Office 2007 ou 2010.
Obs. 19: Essa categoria não irá concorrer a premiação com as demais que
são acadêmicas, só irá concorrer com os demais profissionais que irão
apresentar trabalho nessa mesma categoria.
Obs. 20: Sugere-se que o fórum contenha referências bibliográficas
atualizadas, seguindo as normas da ABNT.
Obs. 21: Os resumos serão enviados para avaliadores selecionados pela
comissão científica da jornada.
Obs. 22: Fica claro que os trabalhos que obtiverem uma nota de avaliação
inferior a 7,0 (sete), segundo os critérios QUALIDADE DO TÍTULO,
RELEVÂNCIA DO TEMA, QUALIDADE DO RESUMO, OBJETIVOS
PERTINENTES e METODOLOGIA ADEQUADA, será excluído. Vale

ressaltar que para cada critério será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 2,0
(dois) pelo avaliador.

