
 

 

Realização: 

 

Comissão Científica 

 

Instruções para envio de resumos 

 

Modalidade de apresentação:  

• Apresentação Oral: Pesquisa Científica, Relato de Experiência, Relato de Caso 

e Revisão de Literatura  

Áreas: 

Área 1:  Periodontia, Implantodontia, Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e 

Anatomia; 

Área 2: Endodontia-Terapia Endodôntica e Biologia Pulpar;  

Área 3: Controle de Infecção, Microbiologia, Imunologia, Fisiologia, Farmacologia, 

Bioquímica; 

Área 4: Odontopediatria, Ortodontia, Odontogeriatria, Odontologia Social e Preventiva 

e Odontolegal; 

Área 5: Reabilitação Oral, Materiais dentário, Dentística, Oclusão, Prótese dentária, 

Articulação Temporomandibular  

Área 6: Estomatologia, Radiologia/Imaginologia e Patologia oral. 

 

Formatação Resumos:  
• Pesquisa Científica:  



 

 

Realização: 

 

- Título Máximo, 120 caracteres, em letras maiúsculas.  

- Autores: separados por vírgulas; não dar espaçamento entre as iniciais. No máximo, 

6 autores, já considerando o apresentador. 

Exemplo: Costa RS*, Ferreira DEF, Oliveira LA. (Atenção: o apresentador, 

obrigatoriamente deverá estar como primeiro autor e responsável pela submissão do 

resumo. O asterisco deverá sercolocado após as iniciais do primeiro 

autor/apresentador). Inserir e-mail do autor responsável abaixo do nome dos autores. 

- Resumo: deve ser estruturado contendo informações relacionadas a Introdução 

/Justificativa, Objetivos ou Proposição, Métodos, Resultados, Conclusões ou 

Considerações finais, sem que esses tópicos estejam explicitados no texto. O Resumo 

deverá ter, no máximo, 1.350 caracteres (sem contar espaços).  

- Selecionar no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chaves correspondentes às 

palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo do estudo, de acordo com a lista 

de “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”, elaborada pela BIREME, (disponível 

em http://decs.bvs.br/) ou a lista de “MeSh – Medical Subject Headings” (disponível 

em http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 

- Na categoria pesquisa clínica deverá constar o número do Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) gerado a partir da de aprovação no 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) para o aceite do trabalho pela comissão científica 

da JAOF.  

 

• Relato de Experiência e Relato de Caso 

- Título: no máximo, 120 caracteres, em letras maiúsculas. 



 

 

Realização: 

 

- Autores: separados por vírgulas; não dar espaçamento entre as iniciais. No máximo, 

6 autores. já considerando o apresentador. 

Exemplo: Costa RS*, Ferreira DEF, Oliveira LA. (Atenção: o apresentador, 

obrigatoriamentedeverá estar como primeiro autor e responsável pela submissão do 

resumo. O asterisco deverá sercolocado após as iniciais do primeiro autor 

/apresentador). Inserir e-mail do autor responsável abaixo do nome dos autores. 

- Resumo: deve ser estruturado contendo informações relacionadas a Introdução 

/Justificativa, Objetivos ou Proposição, Relato da experiência/caso e Conclusões ou 

Considerações finais. O relato em si deverá sintetizar o diagnóstico da situação inicial, 

sequência dos procedimentos operatórios (se for o caso) e informações sobre a 

resolução do caso (explicitar o período de proservação). O Resumo deverá ter, no 

máximo, 1.350 caracteres (sem contar espaços).  

- Selecionar no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chaves correspondentes às 

palavras ou expressões que identifiquem oconteúdo do estudo de acordo com a lista 

de “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”, elaboradapela BIREME, (disponível 

em http://decs.bvs.br/) ou a lista de “MeSh – Medical Subject Headings” (Disponível 

em http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) 

- A identidade dos pacientes deve ser preservada (quando não interferir na condução 

do caso apresentado), inclusive nas fotografias. 

 

• Revisão de Literatura  

-Título: no máximo, 120 caracteres, em letras maiúsculas. 



 

 

Realização: 

 

- Autores: separados por vírgulas; não dar espaçamento entre as iniciais. No máximo, 

6 autores. já considerando o apresentador. 

 Exemplo: Costa RS*, Ferreira DEF, Oliveira LA. (Atenção: o apresentador, 

obrigatoriamente deverá estar como primeiro autor e responsável pela submissão do 

resumo. O asterisco deverá ser colocado após as iniciais do primeiro 

autor/apresentador). Inserir e-mail do autor responsável abaixo do nome dos autores. 

- Resumo: deve ser estruturado contendo informações relacionadas a Introdução 

/Justificativa, Objetivos ou Proposição, Métodos, Resultados, Conclusões ou 

Considerações finais, sem que esses tópicos estejam explicitados no texto. O Resumo 

deverá ter, no máximo, 1.350 caracteres (sem contar espaços).  

- Selecionar no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chaves correspondentes às 

palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo do estudo de acordo com a lista 

de “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”, elaborada pela BIREME, (disponível 

em http://decs.bvs.br/) ou a lista de “MeSh – Medical Subject Headings” (disponível 

em http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) 

 

Da avaliação 

Os resumos serão avaliados por uma banca de professores designada pela 
Comissão Científica. O não cumprimento das normas, ou se os resumos contiverem 
algum dos erros abaixo descritos, a rejeição automática do resumo será automática, 
não havendo chance de modificações para nova submissão:  

- Erros de língua portuguesa; 

- Falta de informações relevantes para o trabalho; 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html


 

 

Realização: 

 

- Natureza do assunto não explicada pelo título ou pelo conteúdo do trabalho; 

- Métodos para obter dados não apropriados em relação à proposição; 

- Conclusões não suportadas pelo método empregado. 

• O resultado dos trabalhos aceitos será divulgado no site do evento ou por e-
mail ao participante até o dia07/08/2020.  

• Os horários das apresentações dos trabalhos aceitos pela comissão científica 
da JAOF serão divulgados no site do evento até o dia 22/08/2020  

 

Considerações: 
• O período de submissão dos trabalhos ocorrerá entre os dias 22/06/2020 a 

20/08/2020, pelo site http://eventos.fasam.com.br/home/jaof/ 

• A Comissão Científica somente irá avaliar os trabalhos que estiverem dentro 

das normas. 

• Todo trabalho, após ser submetido, não poderá sofrer alterações. Antes de 

enviar seu arquivo ao sistema, verifique se o mesmo está correto.  

• Serão selecionados ao todo, 9 trabalhos para apresentação oral.  

• O trabalho será apresentado online, sob a forma de palestra e com a utilização 

de recursos multimídia próprios do apresentador (internet, computador, 

recursos de áudio e vídeo); em data e horário a serem estipulados previamente 

pela comissão científica. A banca examinadora avaliará a apresentação 

durante o evento.  

• Cada apresentação terá duração máxima de 10 minutos, sendo seguida de 5 

minutos de arguição oral com perguntas e colocações elaboradas pelos 

professores que irão compor a banca examinadora. 

http://eventos.fasam.com.br/home/jaof/


 

 

Realização: 

 

• A banca examinadora será composta por 3 docentes, podendo ser um destes 

externo à Instituição. 

•  O apresentador deverá estar “logado” com antecedência ao horário estipulado 

pela comissão organizadora para sua apresentação durante o evento. 

Qualquer atraso implicará na desclassificação do trabalho e perda do direito de 

apresentação. 

•   Os apresentadores terão à sua disposição na instituição e na data do evento, 

um computador e um Datashow para a projeção do trabalho.  

•  A premiação será realizada no dia 28/08/2020, após o encerramento da 

programação científica do evento, juntamente com a Cerimônia de 

encerramento do mesmo.  

•  Serão premiados os melhores trabalhos de cada período de apresentação (1 

trabalho por banca examinadora), independente da categoria em que eles se 

enquadram.  

•  A comissão organizadora do evento emitirá certificado de apresentação de 

trabalho somente para os apresentadores. Este certificado será emitido de 

acordo com os dados contidos no resumo enviado, não sendo aceito pedido de 

alteração ou nova emissão do certificado. 

 


