III JORNADA ODONTOLÓGICA DO NORTE DO TOCANTINS
12, 13 e 14 de maio de 2016

Normas para Inscrição e Apresentação de Trabalhos Científicos
III JONT – III Jornada Odontológica do Norte do Tocantins
1. Inscrição
1.1. As inscrições de trabalhos científicos estarão abertas a partir do dia 25 de abril de 2016 e
encerrarão no dia 04 de maio de 2016 às 23h59 (horário de Brasília).
1.2. Nessa jornada haverá as modalidades Painel Científico, Apresentação Oral e Mesa Demonstrativa.
Por favor, identifique a modalidade ao enviar o resumo.
1.3. Poderão ser inscritos trabalhos científicos nas categorias: Trabalho Original de Pesquisa, Relato de
Caso Clínico ou Relato de Experiência e Revisão de Literatura.
1.4. Para apresentação de trabalho científico, é necessário que o autor principal e o apresentador (que
poderá ser o mesmo) tenham feito a adesão à jornada até a data do início do evento.
1.5. Os trabalhos científicos para apresentação na III JONT serão selecionados pelos resumos científicos,
que deverão ser encaminhados para o e-mail jont@faculdadefacit.edu.br, até a data limite de inscrição do
trabalho científico, 04/05/2016.
2. Normas para confecção do resumo científico para todas as modalidades
2.1. O número máximo de autores permitido por trabalho científico será de 8 (oito) e, deverão ser
escritos da seguinte maneira: nomes por extenso dos autores (sem abreviatura). O autor principal deverá ser
o primeiro e o orientador deverá ser o último. Um asterisco deve ser colocado após o nome do
apresentador. Exemplo: Ana Lúcia Ribeiro*, Maria da Silva, Eduardo Ferreira, José Gomes, João da Silva,
Fernanda Villibor.
2.2. Os resumos deverão ter, no máximo, 1.470 caracteres (sem espaços). O título não deverá
ultrapassar 120 caracteres.
2.3. Os trabalhos científicos serão classificados em três categorias: Trabalho Original de Pesquisa,
Relato de Caso Clínico ou Relato de Experiência e Revisão de Literatura. Por favor, identifique a categoria
ao enviar o resumo.
2.3.1. Para serem submetidos a julgamento, os trabalhos científicos da categoria Trabalho Original
de Pesquisa deverão apresentar-se na forma de resumo, contendo os seguintes itens:
•
•
•
•
•
•

Título, Autores, Instituição de ensino;
Introdução e Justificativa;
Objetivos;
Material e Método;
Resultados;
Conclusão(ões).
2.3.2. Para serem submetidos a julgamento, os trabalhos científicos da categoria Relato de Caso
Clínico ou Relato de Experiência deverão apresentar-se na forma de resumo, contendo os seguintes itens:
•
•
•
•

Título, Autores, Instituição de ensino;
Introdução, ressaltando sua importância em relação à casuística;
Descrição do(s) caso(s) clínico(s) ou descrição do(s) Relato(s) de Experiência(s).
Conclusão(ões).
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2.3.3. Para serem submetidos a julgamento, os trabalhos científicos da categoria Revisão de
Literatura deverão apresentar-se na forma de resumo, contendo os seguintes itens:
•
•
•
•
•

Título, Autores, Instituição de ensino;
Introdução e Justificativa;
Objetivos;
Revisão de Literatura;
Conclusão(ões).

2.4. Os trabalhos deverão ser escritos em Língua Portuguesa, adotando-se a norma culta e padrão
técnico-científico.
2.5. Os trabalhos poderão ser apresentados por professores, profissionais, estudantes de pósgraduação ou graduação. Por favor, identifique a sua atuação ao enviar o resumo.
2.6. Não serão aceitos trabalhos submetidos fora do prazo ou por outra via que não por e-mail.
3. Apresentação
3.1. As apresentações estão previstas para acontecer nos dias 12, 13 e 14 de maio de 2016, sendo o
local a Faculdade de Ciências do Tocantins- FACIT, Unidade II, com horários a serem definidos.
3.2. A mudança de apresentador será permitida se, e somente se, o novo apresentador também tenha
realizado adesão à Jornada e deverá ser notificada à Comissão com até 03 dias de antecedência. Neste caso,
ficará sob responsabilidade dos autores adequarem o painel.
3.3 Os horários de apresentação dos trabalhos serão divulgados no site www.faculdadefacit.edu.br e na
Faculdade FACIT, Unidade II.
4. Painéis Científicos
4.1. Os painéis poderão ter, no máximo, 1,70 m de altura X 0,90 m de largura e deverão ser expostos
durante o período estabelecido pela Comissão Científica, com o apresentador à disposição dos professores
avaliadores. O título e os autores deverão ser exatamente os mesmos utilizados no resumo. Abaixo dos
autores, deverá constar Instituição de ensino, Cidade/Estado/País. O painel deve conter a foto do
apresentador no canto superior direito para facilitar a identificação pelos professores avaliadores e
participantes da jornada acadêmica. O corpo do painel deve ser autoexplicativo, com o mínimo possível de
texto e o máximo de ilustrações (figuras, tabelas, esquemas ou fotos). Não é obrigatória a inserção de
referências.
4.2. O tempo de apresentação para a banca julgadora deverá ser de no mínimo 5 minutos e no máximo
10 minutos.
4.3. As avaliações serão realizadas por uma comissão científica, formada por professores e
pesquisadores que não poderão fazer parte da lista de autores do trabalho sob análise.
5. Apresentação Oral
5.1. O tempo de apresentação para a banca julgadora deverá ser de no mínimo 5 minutos e no máximo
10 minutos.
5.2. O tempo de arguição da banca julgadora não deverá ultrapassar 10 minutos.
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5.3. Todos os apresentadores do período deverão estar presentes obrigatoriamente no mínimo 30
minutos antes do início da sessão para inserirem seus trabalhos no computador, de forma a não atrapalhar o
cronograma das apresentações.
5.4. Equipamentos disponíveis: Computador PC, projetor multimídia e Office 2007.
5.5. As avaliações serão realizadas por uma comissão científica, formada por professores e
pesquisadores que não poderão fazer parte da lista de autores do trabalho sob análise.
5.6. Os resumos não selecionados para a Apresentação Oral poderão ser apresentados, se classificados,
na forma de painel científico.
6. Mesa Demonstrativa
6.1. Os trabalhos serão expostos utilizando os recursos materiais dos autores em uma mesa de
dimensão 140 x 60 cm ou 199 x 72 cm. Conforme o número de trabalhos inscritos, as mesas serão
selecionadas. Por favor, se for precisar de tomada, solicite ao enviar o resumo.
6.2. O apresentador deverá permanecer no local determinado e discutir o seu trabalho com os
participantes do Congresso, durante todo o evento.
6.3. A colocação e a retirada dos materiais sobre as mesas serão de inteira responsabilidade dos
autores.
6.4. O tempo de apresentação para a banca julgadora não deverá ultrapassar 10 minutos.
6.5. As avaliações serão realizadas por uma comissão científica, formada por professores e
pesquisadores que não poderão fazer parte da lista de autores do trabalho sob análise.
6.6. Nessa modalidade, mais de um autor poderá apresentar, entretanto, um autor será o apresentador
principal, o qual deve ser apontado com asterisco ao enviar o resumo.
7. Critérios para Avaliação dos trabalhos
 Correlação título/trabalho.
 Clareza, objetividade e organização.
 Presença de informações, conforme classificação das categorias: Introdução e Justificativa,
Objetivos, Material e Método/ Descrição do(s) caso(s) clínico(s) ou relato(s) de experiência(s)/
Revisão de Literatura, Discussão e Conclusão(ões).
 Delineamento da pesquisa.
 Especificidade de métodos, técnicas ou tratamentos utilizados.
 Critérios para definição de amostras e grupos experimentais.
 Presença, quantidade e qualidade de controles.
 Discussão e/ou Conclusão embasadas pelos resultados.
8. Certificados
8.1. O certificado será entregue após a apresentação e apenas o apresentador receberá certificado de
apresentação do trabalho, no qual constarão os nomes dos coautores.
9. Publicação
9.1 Os resumos aprovados serão publicados no Jornal de Odontologia da FACIT (JOF) – ISSN: 2358-9698
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