
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

JAOF 2021 

 

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE RESUMOS 

 

Para submissão dos resumos dos trabalhos científicos, o autor apresentador 

deverá estar inscrito no evento JAOF/JAOFI.  

Cada inscrito somente poderá submeter um (01) resumo de trabalho como 

apresentador. 

 

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO 

 

• Pesquisa Científica; 

• Relato de Experiência; 

• Relato de Caso; e 

• Revisão de Literatura. 

 

FORMATAÇÃO DOS RESUMOS 

 

Pesquisa Científica:  

- Título: máximo de 120 caracteres, em letras maiúsculas.  

- Autores: separados por vírgula; não dar espaçamento entre as iniciais. É 

permitido, no máximo, 6 autores, contando com o apresentador.  

Exemplo: Teles MR*, Moreira WCF, Oliveira LK.  

(Atenção: o apresentador, obrigatoriamente, deverá estar como primeiro autor e 

será o responsável pela submissão do resumo. O asterisco deverá ser colocado 

após as iniciais do primeiro autor/apresentador).  

- Inserir e-mail do orientador responsável abaixo do nome dos autores.  

- Resumo: deve conter as informações referentes à Introdução /Justificativa, 

Objetivos ou Proposição, Métodos, Resultados, Conclusões ou Considerações 

finais, sem que esses tópicos/subtítulos estejam explicitados no texto. O resumo 

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



 

- Devem ser selecionadas de 3 a 5 palavras-chave correspondentes aos termos 

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)  

- Quando a pesquisa envolver seres humanos ou animais, é OBRIGATÓRIA a 

inclusão do número do processo de aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) ou pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), de 

acordo com o delineamento metodológico do estudo. O número do processo 

deve ser inserido após as palavras-chave. O parecer de aprovação do CEP ou 

CEUA deve ser submetido juntamente com o resumo, em arquivo único no 

formato .pdf. 

 

Relato de Experiência ou Relato de Caso: 

 

- Título: máximo de 120 caracteres, em letras maiúsculas.  

- Autores: separados por vírgulas; não dar espaçamento entre as iniciais. É 

permitido, no máximo, 6 autores, contando com o apresentador. O apresentador 

deve ser indicado com asterisco. 

Exemplo: Teles MR*, Moreira WCF, Oliveira LK.  

(Atenção: o apresentador, obrigatoriamente, deverá estar como primeiro autor e 

será o responsável pela submissão do resumo. O asterisco deverá ser colocado 

após as iniciais do primeiro autor/apresentador).  

- Inserir e-mail do orientador responsável abaixo do nome dos autores.  

- Resumo: deve conter as informações referentes à Introdução /Justificativa, 

Objetivos ou Proposição, Relato da experiência ou de caso e Conclusões ou 

Considerações finais. O relato 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).  

- Devem ser selecionadas de 3 a 5 palavras-chave correspondentes aos termos 

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) 

- Quando o relato de caso envolver paciente com idade igual ou superior a 18 

anos, é OBRIGATÓRIO o envio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), juntamente com o resumo, em arquivo único no formato .pdf. 

- Quando o relato de caso envolver paciente com idade inferior a 18 anos, é 

OBRIGATÓRIO o envio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

assinado pelo responsável legal, juntamente com o resumo, em arquivo único no 

formato .pdf.  

Observação: A privacidade e a confidencialidade da identificação dos pacientes 

deverá ser preservada tanto no resumo, quanto na apresentação no trabalho, 

caso aprovado. O não cumprimento desses requisitos implicará na 

desclassificação do trabalho, anteriormente à análise de mérito científico.  

Revisão de Literatura:  

- Título: máximo de 120 caracteres, em letras maiúsculas.  

- Autores: separados por vírgulas; não dar espaçamento entre as iniciais. É 

permitido, no máximo, 6 autores, contando com o apresentador. O apresentador 

deve ser indicado com asterisco. 

Exemplo: Teles MR*, Moreira WCF, Oliveira LK.  

(Atenção: o apresentador, obrigatoriamente, deverá estar como primeiro autor e 

será o responsável pela submissão do resumo. O asterisco deverá ser colocado 

após as iniciais do primeiro autor/apresentador).  

- Inserir e-mail do orientador responsável abaixo do nome dos autores.  

- Resumo: deve conter as informações referentes à Introdução /Justificativa, 

Objetivos ou Proposição, Métodos, Resultados, Conclusões ou Considerações 

finais, sem que esses tópicos/subtítulos estejam explicitados no texto. O resumo 

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

- Devem ser selecionadas de 3 a 5 palavras-chave correspondentes aos termos 

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)  

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


 

FORMATO PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

- Serão aceitos apenas arquivos no formato .pdf com até 10 Mb. Os resumos 

devem ser enviados para: 

- Resumos enviados para a JAOF:comissaocientificajaof@gmail.com 

- Resumos enviados para a JAOFI: cientificajaofi@gmail.com 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS RESUMOS SUBMETIDOS 

Os resumos serão avaliados, às cegas, por uma banca composta por 3 

professores designados pela Comissão Científica. O não cumprimento das 

normas, ou a ocorrência de alguns dos erros abaixo descritos levará à rejeição 

automática do resumo, não havendo possibilidade de modificações para uma 

nova submissão:  

- Erros de língua portuguesa;  

-  Falta de informações relevantes para o trabalho;  

- 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.  

Serão avaliados apenas os resumos que estiverem nas normas. Após a 

submissão, não será permitida alteração.   

A lista de resumos/trabalhos aceitos para apresentação será divulgada no site 

do evento. Um email com o resultado da seleção dos resumos/trabalhos será 

enviado para o autor-apresentador.  

FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS E 

SELECIONADOS 

Os trabalhos aprovados serão apresentados em vídeos, no formato .MP4. 

FORMATAÇÃO DO VÍDEO 

- O vídeo deverá ser GRAVADO NA HORIZONTAL utilizando uma plataforma 

para aulas virtuais (exemplo: GoogleMeet, Zoom, Skype, Youtube, etc.), e salvo 

no formato .MP4. Um link do vídeo, salvo no Drive, deve ser enviado ao email 

indicado nas normas. 



 

- Será permitido o uso de recursos audiovisuais digitais, tais como PowerPoint, 

Keynote ou apresentação livre.  

- O autor apresentador deverá estar com a câmera e microfone ligados para que 

seja possível visualizá-lo e ouvi-lo com facilidade. 

- Gravar o vídeo em ambiente silencioso e calmo.  

- Usar linguagem apropriada e adequada à apresentação de trabalhos 

científicos. Evite o uso de jargões.  

- Duração mínima de 3 minutos e máxima de 5 minutos.  

- O não envio do vídeo no prazo estabelecido acarretará na desclassificação do 

trabalho e não divulgação no site do evento.  

Termo de autorização de uso de imagem e voz:  O autor apresentador deverá 

assinar o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz e submeter, em 

formato .pdf, até o dia 24/08/2021 (até as 20:00) juntamente com o vídeo 

gravado, pelo email: 

- Vídeos enviados para a JAOF:comissaocientificajaof@gmail.com 

- Vídeos enviados para a JAOFI: cientificajaofi@gmail.com 

AVALIAÇÃO DOS VÍDEOS  

Os trabalhos serão submetidos a duas avaliações, gerando menções honrosas 

distintas e independentes.  

- AVALIAÇÃO CIENTÍFICA 

Os vídeos serão avaliados por uma banca composta por 3 professores 

designados pela Comissão Científica, podendo ser um ou mais desses 

professores externos às instituições que promovem o evento. A banca será 

composta por professores que não tenham conflito de interesse com os trabalhos 

selecionados.  

Os seguintes itens serão considerados pela banca na avaliação dos vídeos:  

- Tempo adequado; 

- Linguagem adequada para apresentações científicas; 

- Domínio e segurança durante a participação;  

- Relevância científica do tema; 

- Qualidade do material apresentado; 



 

- Sequência lógica da apresentação. 

A nota final de cada trabalho apresentado em formato de vídeo será calculada a 

partir da média aritmética das notas atribuídas por cada membro da banca 

avaliadora. Para cada modalidade de apresentação – pesquisa científica, relato 

de experiência, relato de caso e revisão de literatura – será atribuída a menção 

honrosa ao trabalho que obtiver a maior média das notas.  

 

- AVALIAÇÃO DO PÚBLICO 

 

Os seis (06) trabalhos que obtiverem as maiores médias na avaliação da banca 

científica serão disponibilizados no Instagram das duas instituições (FASAM 

@faculdadesulamericana; Faculdade Integra @faculdadeintegra) para 

apreciação e votação do público. O público participará da avaliação dos 

trabalhos por meio de curtidas nas publicações dos vídeos correspondentes aos 

trabalhos. Além de curtir, o público deve seguir o Instagram da instituição.  Os 

vídeos serão publicados no formato IGTV.  

O vídeo vencedor será aquele que obtiver o maior somatório de curtidas no 

instagram das duas instituições, independente da modalidade de apresentação. 

Apenas as curtidas na rede social das instituições serão computadas para a 

menção honrosa da avaliação pública.  

 

DIVULGAÇÃO DAS MENÇÕES HONROSAS 

 

As menções honrosas serão divulgadas, ao vivo, no dia 27/08/2021 na cerimônia 

de encerramento do evento.  

 

CALENDÁRIO 

 

12/07/2021 a 18/08/2021(até as 20:00) - período para submissão dos resumos 

– Resumos enviados para a JAOF:comissaocientificajaof@gmail.com 

- Resumos enviados para a JAOFI: cientificajaofi@gmail.com 

19/08/2021 e 20/08/2021 – avaliação e seleção dos trabalhos submetidos  

21/08/2021 – divulgação dos trabalhos aprovados, no site 

http://eventos.fasam.com.br/home/jaof/ e e-mail do autor apresentador 



 

22/08/2021 a 24/08/2021 (até as 20:00) - período para submissão do vídeo 

gravado da apresentação.  

- Vídeos enviados para a JAOF:comissaocientificajaof@gmail.com 

- Vídeos enviados para a JAOFI: cientificajaofi@gmail.com 

26/08/2021 e 27/08/2021 (até as 14:00) – período para a avaliação dos vídeos 

pela banca e votação pelo público, no Instagram das instituições (FASAM 

@faculdadesulamericana; Faculdade Integra @faculdadeintegra) 

27/08/2021 (às 17:40 na cerimônia de encerramento do evento) – divulgação das 

menções honrosas 

 

 

CERTIFICADO 

 

Trabalhos apresentados: será emitido um certificado por trabalho. No certificado 

constarão os nomes dos autores (autor apresentador e coautores) conforme 

informado no momento da submissão do trabalho. O certificado será enviado 

para o email do autor apresentador, a partir de 13/09/2021. O encaminhamento 

aos demais autores deve ser realizado pelo autor apresentador. Para a emissão 

do certificado é obrigatório o envio do vídeo da apresentação e o cumprimento 

de todas as normas do evento.  

Menção honrosa: os certificados de menção honrosa serão enviados para o e-

mail de inscrição do autor apresentador, partir de 13/09/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


