
 
 
NORMAS PARA A SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 
 
 
 
 O Congresso de Odontologia da Católica / Jornada Acadêmica de Odontologia da Católica é um 
evento científico que promove a divulgação da produção técnico-científica da comunidade acadêmica, 
como resultado de aprofundamento de estudos e pesquisas, favorecendo a socialização do 
conhecimento e o incentivo à produção de novos saberes, respeitando-se os aspectos culturais e éticos.  
 
 
ELABORAÇÃO E ENVIO DO RESUMO 
 
1) O envio do resumo deverá ser feito até as 23h59min do dia 11 DE OUTUBRO DE 2018, 
impreterivelmente. O apresentador deverá estar inscrito no evento para realizar a submissão de 
trabalhos. Não serão aceitos trabalhos enviados após esta data. 
 
2) Os resumos recebidos serão divididos em dez ÁREAS, que deverá ser selecionada no formulário 
de inscrição no momento do envio:  
 
a) Básicas 
b) Cirurgia / Implantodontia  
c) Dentística 
d) Endodontia 
e) Estomatologia / Patologia Bucal / Radiologia  
f) Odontopediatria / Ortodontia 
g) Periodontia 
h) Reabilitação Oral / Prótese / Oclusão  
i) Saúde Coletiva / Odontologia Legal 
j) Pacientes Especiais / Odontogeriatria 
 
3) Deverá ser selecionada a CATEGORIA de apresentação do trabalho: 
 
a) Painel 
b) Mesa Demonstrativa  
c) Apresentação oral 
d) Documentário 
 
4) Serão aceitos trabalhos somente nas seguintes MODALIDADES: 
 
a) Pesquisa Científica  
b) Caso Clínico 
c) Revisão de Literatura 
 
A modalidade também deverá ser selecionada no formulário de inscrição. Caso haja mais trabalhos 
inscritos em uma das modalidades do que o limite comportado pelo evento, a Comissão Organizadora 
reserva o direito de selecionar os trabalhos e, eventualmente, sugerir mudança de modalidade. 
 



 
5) IMPORTANTE: O resumo deverá ser enviado EXCLUSIVAMENTE por meio de formulário específico, 
disponível no site do evento (www.jaoc.com.br). Não será aceita outra forma de envio. 
 
6) O resumo deve conter no máximo 1800 caracteres (com espaços) e o título até no máximo 130 
caracteres (sem espaços), preenchidos nos campos correspondentes no referido formulário. 
 
7) O(A) autor(a) APRESENTADOR(A) deve ser o primeiro nome do trabalho. O(A) ORIENTADOR(A) 
deverá ser colocado(a) como ÚLTIMO nome. 
 
8) O campo “Nomes no formato para citação”, deve ser preenchido da seguinte forma: os nomes dos 
autores devem ser escritos iniciando em letra maiúscula e pelo ultimo sobrenome, seguido por vírgula 
e iniciais, e separados entre si por ponto e vírgula, conforme exemplo:  
 

Nomes: Anne Carolina Eleutério Leite, Eric Jacomino Franco e Andréia de Aquino Marsiglio 
Citação: Leite, ACE; Franco, EJ; Marsiglio, AA  

 
9) Cada trabalho poderá conter até, no máximo, 06 (seis) autores, incluindo apresentador(a) e 
orientador(a). 
 
10) Deve-se preencher, nos campos correspondentes, a titulação e a instituição de origem do(a) 
apresentador(a) e do(a) orientador(a); e-mail e endereço do(a) apresentador(a). 
 
11) Resumos de CASOS CLÍNICOS devem conter a seguinte estrutura: 
 
a) Introdução* 
b) Relato do Caso* 
c) Conclusão* 
 

* Tais subtítulos NÃO DEVERÃO SER GRAFADOS NO CORPO DO RESUMO. 
 
12) Resumos de REVISÃO DE LITERATURA devem conter a seguinte estrutura: 
 
a) Introdução* 
b) Revisão de Literatura* 
c) Conclusão* 
 

* Tais subtítulos NÃO DEVERÃO SER GRAFADOS NO CORPO DO RESUMO. 
 
13) Resumos de PESQUISAS CIENTÍFICAS devem conter a seguinte estrutura: 
 
a) Introdução* 
b) Objetivos* 
c) Material e Métodos* 
d) Resultados* 
e) Conclusão* 
 

* Tais subtítulos NÃO DEVERÃO SER GRAFADOS NO CORPO DO RESUMO. 
 
Quando se aplicar, preencher os campos “Apoio Financeiro” e “número do Comitê de Ética”, conforme 
as normas do CONEP. 



 
 
14) As normas descritas valem para todas as modalidades de apresentação de trabalhos na JAOC 
(painel, mesa demonstrativa, apresentação oral ou documentário). O não cumprimento das normas 
acima descritas resultará na rejeição automática do resumo. 
 
15) Serão selecionados 80 (oitenta) resumos para apresentação na modalidade de Painel, 10 (dez) 
na modalidade Apresentação Oral, 10 (dez) Mesas Demonstrativas e 10 (dez) na modalidade 
Documentário. 
 
A lista dos trabalhos aprovados com as respectivas datas, horários e locais de apresentação dos 
mesmos estará disponível no site www.jaoc.com.br, a partir de 09 de novembro de 2018. 
 
A Comissão Científica da JAOC enfatiza que não será enviado nenhum e-mail ou qualquer outro 
tipo de mensagem com os resultados da aprovação dos resumos, sendo de inteira 
responsabilidade dos autores a consulta ao resultado no site especificado. 
 
16) Após o envio do resumo, não será aceita nenhuma modificação no mesmo. 
 
17) Os resumos selecionados serão publicados na revista Oral Sciences online, na seção “Publicação 
de anais de eventos científicos”. 
 
18) A apresentação do trabalho só será permitida mediante a apresentação do comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição no evento para o(a) autor(a) apresentador(a). 
 
19) O material necessário para fixar o painel ou confeccionar da mesa demonstrativa (ex. fita crepe) 
é de responsabilidade do apresentador e este deverá trazê-lo, sendo proibido o uso de tachinhas 
e de grampos. Em caso de qualquer dano causado ao suporte dos painéis ou às mesas, os custos de 
reparo serão de responsabilidade do apresentador. 
 
20) A Comissão Julgadora será formada por professores da área odontológica. 
 
 
 
NORMAS PARA A IMPRESSÃO DO PAINEL 
 
1) Dimensões aproximadas: 1,50m de altura por 0,90m de largura. 
 
2) Título: Deve ser o mesmo utilizado no resumo, escrito em letras maiúsculas. Abaixo do título e com 
letras menores, devem aparecer os nomes dos autores, sendo que o nome do apresentador deverá 
estar em primeiro lugar, assim como no resumo. 
 
3) Corpo do Painel: Deve ser autoexplicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e o 
máximo de ilustrações (figuras, diagramas, tabelas, gráficos) e contendo os seguintes itens: 
 
3.1. Casos Clínicos: introdução, descrição do caso clínico e conclusão; 
3.2. Pesquisa Científica: resumo, objetivos, material e métodos, resultados e conclusão. 
3.3 Revisão de literatura: introdução, revisão de literatura, conclusão. Sugere-se que as conclusões 
sejam colocadas na forma de itens. 
 



 
4) Exposição do Painel: Os painéis selecionados deverão ser afixados no evento, no dia do evento, 
19/11/2018, das 8h às 8h30min. O painel não afixado até este horário será desclassificado. A ordem 
de apresentação será conforme cronograma a ser disponibilizado pelo site www.jaoc.com.br, por 
ocasião da divulgação dos trabalhos selecionados. A apresentação do painel deverá ter uma duração 
máxima de 10 (dez) minutos. 
 
MESAS DEMONSTRATIVAS 
 
1) Exposição das Mesas Demonstrativas: As mesas demonstrativas deverão estar expostas na data de 
apresentação, das 8h às 8h30m. A ordem de apresentação será conforme cronograma a ser 
disponibilizado pelo site www.jaoc.com.br, por ocasião da divulgação dos trabalhos selecionados. A 
apresentação dos trabalhos deverá ter uma duração máxima de 10 (dez) minutos. 
 
APRESENTAÇÕES ORAIS 
 
1) O pen drive contendo a apresentação em PowerPoint 2007 deverá estar disponível no dia 
19/11/2018 das 08h às 08h30m para gravar o trabalho no computador da sala reservada às 
apresentações. A ordem de apresentação será conforme cronograma a ser disponibilizado pelo site 
www.jaoc.com.br, por ocasião da divulgação dos trabalhos selecionados. A apresentação dos 
trabalhos deverá ter uma duração máxima de 10 (dez) minutos. 
 
DOCUMENTÁRIO 
 
1) O pen drive o u  H D  e x t e r n o  contendo o documentário em formato .avi, .mp4 ou .mov e 
resolução mínima de 1280 x 720 pixels (HD) deverá estar disponível no dia 19/11/2018 das 08h às 
08h30m para gravar o trabalho no computador da sala reservada às apresentações. A ordem de 
apresentação será conforme cronograma a ser disponibilizado pelo site www.jaoc.com.br, por 
ocasião da divulgação dos trabalhos selecionados. O documentário deverá ter uma duração máxima 
de 10 (dez) minutos. 
 
 
PREMIAÇÕES 
 
1) Os melhores trabalhos de cada modalidade receberão um certificado de Honra ao Mérito. 
 
2) Os trabalhos premiados serão convidados à submissão de artigo completo na revista Oral Sciences. 
 
3) Casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do 2º COC / 17ª JAOC. 


