
IV JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA UNESC 

INSCRIÇÕES DE TRABALHOS 

 

O trabalho submetido à IV JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA 

UNESC deverá seguir as normas abaixo: 

 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: PÔSTER 

INSCRIÇÃO: ISENTA (É obrigatória a inscrição na Jordana Acadêmica) 

LOCAL: AUDITÓRIO RUY HULSE da Unesc. 

DATA: 23 e 24/11/2015 

 

Os alunos deverão realizar a inscrição do trabalho modalidade PÔSTER no 

período de 28 de outubro a 11 de novembro de 2015 da seguinte forma: 

- Solicitação da ficha de inscrição por e-mail (jornada4unesc@hotmail.com); 

- Envio por e-mail da ficha de inscrição devidamente preenchida juntamente 

com o resumo*(normas abaixo) e a cópia do comprovante de inscrição do autor 

apresentador na Jornada Acadêmica.  

*O resumo será previamente avaliado pelo comité científico da jornada e 

posterior comunicação do parecer via e-mail aos participantes. 

** O comprovante de inscrição na Jornada não garante a aceitação do trabalho. 

 

NORMAS DOS RESUMOS: 

O Resumo deverá ser enviado por e-mail no formato DOC (Microsoft Word), seguindo 

rigorosamente a formatação exigida abaixo: 

I. Título e Subtítulos (no máximo 120 caracteres, em fonte Arial 14, em 

letras maiúsculas e em negrito, seguido pelo nome e instituição dos 

autores);  

II.  Autor, Coautores (Máximo de 4 coautores); 

- Alunos de graduação devem ser identificados no resumo com um 

asterisco, os alunos de pós-graduação com dois asteriscos e os docentes 

com três asteriscos e outros com quatro asteriscos. 

III. Objetivos;  

IV. Material e Métodos;  

V. Resultados;  



VI. Conclusões. 

 

Objetivos, materiais e métodos, resultados e conclusões no máximo 

1.800 caracteres com espaço, em fonte Arial 12, justificado, tamanho 

A4 (210x297 mm).  

 

VII. O número do protocolo do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), para os 

trabalhos que envolverem seres humanos ou animais ou parte deles, 

incluindo questionários comuns e levantamento de fichas e arquivos com 

dados de pacientes deve ser colocado ao final do resumo após a 

conclusão; 

VIII. Referências Bibliográficas; 

IX. Idioma: os resumos deverão ser apresentados em Português. 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS  

Não serão aceitos resumos nas seguintes condições:  

- Sem envio da taxa de inscrição do autor apresentador; 

- Trabalho não inscrito via internet;  

- Assuntos deficientemente organizados;  

- Informações ausentes no trabalho: objetivos, material e métodos, resultados obtidos ou 

conclusões;  

- Formatação incorreta;  

- Ausência do número do protocolo do CEP. 

 

RESUMOS ACEITOS: 

Os pôsteres serão pré-selecionados através dos resumos, sendo que os trabalhos aceitos 

serão publicados no dia 12 de novembro de 2015, via e-mail aos inscritos. 

 

FORMATAÇÃO DOS PÔSTERES: 

DIMENSÕES 

O pôster será de 1,20 m de altura por 0,90 m de largura (este é o espaço máximo para 

colocar o pôster). 

TÍTULO E AUTORES 



Deve ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em letras maiúsculas. 

Abaixo do título e com letras menores deverão ir os nomes dos autores (serão aceitos 

trabalhos com no máximo cinco autores), do departamento, da instituição, da cidade e 

do estado. 

O nome do autor apresentador deverá estar sublinhado e acompanhado de uma foto do 

rosto fixada no canto superior direito. 

 

CORPO DO PÔSTER 

Deve ser auto-explicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e o máximo 

de ilustrações (figuras, diagramas e tabelas). Sugere-se que as conclusões sejam 

colocadas na forma de itens. É obrigatória a inserção de referências.  

 

COMITÊ DE ÉTICA 

Os trabalhos que envolverem seres humanos ou animais ou parte deles, incluindo 

questionários comuns e levantamento de fichas e arquivos com dados de pacientes 

deverão apresentar o número do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição no canto 

inferior direito do resumo e pôster.  

 

APRESENTAÇÃO ORAL 

Os trabalhos selecionados serão apresentados oralmente por 10 minutos mais 5 minutos 

para perguntas e discussões pela comissão científica do evento no horário determinado 

pela comissão.  

 

LOCAL DE INSTALAÇÃO 

O local de instalação será na antessala do Auditório Ruy Hulse obedecerá à numeração 

definida pela Comissão Organizadora através de sorteio. Os pôsteres deverão ser 

apresentados nos períodos e horários determinados, devendo o autor ficar junto ao seu 

pôster durante o período de apresentação. 

 

ATENÇÃO! NÃO SERÁ PERMITIDA A TROCA DO HORÁRIO E DIA DA 

APRESENTAÇÃO. 

 

 

HORÁRIOS DE FIXAÇÃO E RETIRADA DOS PÔSTERES: 



O pôster deverá ser montado e retirado nos horários estabelecidos pela Comissão 

Científica que serão informados quando da aceitação do trabalho. 

Caso o apresentador não esteja junto ao pôster no horário estabelecido, o trabalho não 

receberá certificado, não será avaliado nem poderá participar da premiação.  

O trabalho que se destacou durante a Jornada, será divulgado às 18 horas da terça-feira 

(24 de setembro) no evento de encerramento no pub da AM. Sua presença é 

indispensável para o brilhantismo das atividades. 

 

DAS PREMIAÇÕES 

Os pôsteres expostos serão avaliados pela Comissão Científico de acordo com os 

critérios abaixo: 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS PÔSTERES 

 Os critérios abaixo serão avaliados pelos membros da Comissão Científica:  

I. Apresentação – aspecto geral do pôster: 

  Disposição do Conteúdo: está bem distribuído, em uma sequência lógica, com 

gráficos, tabelas e fotos de acordo com o texto? 

  O pôster é auto-explicativo? Lendo-o, tem-se a compreensão do que se trata, 

do conteúdo e dos resultados? 

  Estética: qualidade visual do pôster; se bem trabalhado, se alinhado 

corretamente, sem poluição visual, etc.  

 

II. Conteúdo – metodologia do trabalho 

 Metodologia da coleta dos dados: a forma de coleta dos dados foi realizada de 

forma científica? Envolveu pesquisa de campo ou laboratorial? Pesquisa 

bibliográfica extensa e/ou relevante?  

 Consistência dos dados: os dados coletados são confiáveis e significantes? 

Foram coletados com confiabilidade? A pesquisa bibliográfica foi feita em fonte 

de dados confiável?  

 Desenvolvimento científico do trabalho: foi realizado dentro do método 

científico? Desenvolveram os temas pesquisados visando à aplicação prática dos 

mesmos?  

 



III. Resultados 

  Relevantes?  

 Pode ser aplicado na prática diária? 

  Leva a alguma conclusão/ benefício? O trabalho consegue provar sua tese 

(método científico)? Tem conclusões concretas a apresentar a partir do tema 

abordado? 

 

PRÊMIO 

O melhor pôster receberá: Placa de premiação + brinde de patrocinadores. 

 


