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Edital Nº 019/2018 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO PARA A JORNADA  

ODONTOLÓGICA ESFA 2018 

  

Clenilton Pereira, Diretor Geral da Escola Superior São Francisco de 

Assis – ESFA, comunica aos(às) interessados(s) e torna público o presente 

EDITAL para cientificar a comunidade em geral das normas e procedimentos 

que nortearão a realização da Jornada Odontológica ESFA.   

  

1. Do Evento  

A Jornada de Odontológica ESFA é evento previsto no calendário 

acadêmico da Escola Superior São Francisco de Assis (ESFA) e busca 

estimular a iniciação dos alunos no meio acadêmico; promover a troca de 

experiências entre estes alunos, divulgar seus trabalhos de ensino, pesquisa e 

extensão.  

  

2. Da Programação   

  

A Jornada Odontológica ESFA será realizada no período de 18, 19 e 20 

de setembro de 2018, no cerimonial da Escola Superior São Francisco de Assis 

– ESFA, rua Bernardino Monteiro, 700 – Dois Pinheiros, CEP: 29650000- Santa 

Teresa – ES, 3º Andar.   

A programação do evento prevê cursos com professores renomados, 

apresentações de trabalhos e premiações de trabalhos acadêmicos em três 

categorias: 1- Projetos de iniciação científica da ESFA 2017; 2- Fórum 

Clínico/Fórum Científico; 3- Painel. 
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3. Do Cronograma  

  

Atividade  Período  

Inscrições de trabalhos  De 23 de agosto a 10 de setembro de 2018 

Inscrições de ouvintes  De 23 de agosto a 18 de setembro 2018 

Seleção de trabalhos  11 de setembro de 2018 

Divulgação  dos  trabalhos  

selecionados  

12 de setembro de 2018 

Jornada Odontológica ESFA   De 18 a 20 de setembro de 2018 

  

  

4. Das Inscrições   

  

• Poderão inscrever trabalhos alunos de graduação em Odontologia. 

Todos deverão estar inscritos na Jornada;  

• Os acadêmicos interessados em apresentar trabalhos deverão 

preencher a ficha de inscrição encontrada no site 

www.esfa.edu.br/jornadaodontologica e enviar um resumo do trabalho 

para e-mail jornadaodontologica@esfa.edu.br.   

  

5. Dos Trabalhos   

  

• Os trabalhos devem ser orientados por um docente, que deverá estar na 

cota de co-autores;   

• Serão aceitos trabalhos científicos qualificados como: revisões de 

literatura, pesquisas científicas e relatos de casos clínicos que sejam 

pertinentes à área da Odontologia;  

• Não haverá limite máximo de apresentações de trabalho para autor ou 

co-autor;  

• Cada trabalho deverá ter número máximo de 10 (dez) autores contando 

com o docente orientador;  

• Os trabalhos serão apresentados e avaliados por categorias:  

http://www.esfa.edu.br/jornadaodontologica
http://www.esfa.edu.br/jornadaodontologica


 

  

  Jornada Odontológica ESFA / site: www.esfa.edu.br/jornadaodontologica.com.br  

 Rua Bernardino Monteiro, 700, Dois Pinheiros, Santa Teresa – ES – Brasil      CEP: 29650-000  

  Tel.: 027 3259-3997  

1- Projetos de iniciação científica da ESFA 2017; 

2- Fórum Clínico/Fórum Científico;  

3- Painel. 

• Para os trabalhos com os experimentos que envolverem animais ou 

seres humanos, deve-se, obrigatoriamente, adicionar o código da 

aprovação (protocolo/ processo/ número) do Comitê de Ética em 

Experimentação Animal ou Humana no item Material e Métodos do 

Resumo; nas apresentações de casos clínicos envolvendo um ou dois 

pacientes será obrigatório o envio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido juntamente com o resumo do trabalho;  

• No caso do uso de animais de laboratório, devem ser identificados a 

espécie, a idade, o peso e o gênero no resumo;  

• Nos trabalhos com resultados quantitativos, os mesmos não serão 

aceitos sem os valores numéricos (ex.: número de amostras, média e 

erro padrão; porcentagem do controle, etc).  

 

6. Da Seleção de Trabalhos  

  

• A seleção dos trabalhos será feita por uma Comissão de professores; 

•  A banca analisará e selecionará os trabalhos a partir dos resumos 

enviados pelos acadêmicos ao e-mail jornadaodontologica@esfa.edu.br; 

• Os trabalhos que estiverem fora das normas serão automaticamente 

desclassificados pela Comissão de professores;  

• Para seleção dos trabalhos a banca avaliará os seguintes critérios:  

 

 Qualidade da redação e organização do texto: ortografia, gramática e 

clareza;  

 Originalidade do trabalho e relevância do tema;   

 Materiais e métodos;   

 Resultados;   

 Conclusão;   
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 Contribuição do trabalho para o conhecimento científico.   

  

• A não seleção do trabalho não será justificada pela Comissão de 

professores, portanto, não será aceito pedido de recurso;  

• A divulgação dos trabalhos selecionados será realizada através do site 

da Jornada.  

  

7. Do Resumo   

  

• Todo conteúdo do resumo é de inteira responsabilidade do(s) autor(es);  

• Resumos poderão ser submetidos em português ou inglês;  

• No resumo o apresentador deverá estar identificado em itálico e o(s) 

orientador(es) deve(m) ser colocado(s) como último autor;  

• O título do trabalho no resumo deverá ter no máximo 120 caracteres;  

• A formatação do resumo deverá ser feita da seguinte forma: arquivo no 

formato Word 2003 .doc, fonte Arial 12 (espaçamento simples); 

parágrafo único e justificado, sem incluir gráficos ou figuras. Configurar a 

página em tamanho de folha A4, com margens superior e esquerda de 3 

cm e inferior e direita de 3 cm, com limite máximo de 300 palavras;   

• Nomes científicos e palavras em outras línguas devem ser colocadas em 

itálico;  

• O resumo deverá estar dividido de acordo com os seguintes itens:  

Introdução, Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados, Conclusão 

(Perspectivas), que OBRIGATORIAMENTE deverão estar explícitos no 

resumo, sob a forma de tópicos, em negrito, seguido de dois pontos;   

• As referências bibliográficas devem ser mantidas em um número mínimo 

mencionando: nome do autor, nome do periódico abreviado, volume, 

página inicial e ano (ex.: Fracalossi, A.C.; Brain Res. 472:24,1992);  
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• Palavras-chave: fornecer de três a seis palavras-chave ou expressões 

que identificam o conteúdo do resumo. Deverão ser seguidos os 

cabeçalhos de assuntos do DeCS – Descritores em Ciência da Saúde  

(http://decs.bvs.br/), traduzidos para o português pela Bireme, e/ou os 

DeOdonto - Descritores em Odontologia;  

• O modelo do resumo segue anexo ao Edital.  

  

8. Da Apresentação   

  

• O apresentador identificado no resumo deverá comparecer 30 minutos 

antes do horário programado para a apresentação;  

• Não será permitida a troca do apresentador;  

• O não cumprimento do horário estabelecido e/ou ausência do 

apresentador dão o direito à Comissão Organizadora de impedir a 

apresentação do trabalho, além de não fornecer o certificado;  

  

9. Das Categorias   

Os trabalhos serão selecionados a partir de três categorias:  

 

1- Projetos de iniciação científica da ESFA 2017 

 

 Deverão ser apresentados em forma oral assuntos pertinentes à 

Odontologia e à saúde;  

 Poderão participar dessa modalidade apenas graduandos em 

Odontologia;   

 O tempo de apresentação será de 10 a 15 minutos; 

 Cada apresentador deverá estar OBRIGATORIAMENTE munido de 

seu computador com o pendrive ou CD para apresentação. 
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2- Fórum Clínico/Científico 

 

 Deverão ser apresentados em forma oral assuntos pertinentes à 

Odontologia e à saúde;  

 Poderão participar dessa modalidade apenas graduandos em 

Odontologia;   

 O tempo de apresentação será de 10 a 15 minutos; 

 Cada apresentador deverá estar OBRIGATORIAMENTE munido de 

seu computador com o pendrive ou CD para apresentação. 

 

3- Painel 

 

 O Painel deve compreender assuntos pertinentes à Odontologia e 

saúde, podendo apresentar relatos de casos, revisões de literatura, 

levantamento de casuísticas, métodos de diagnóstico, resultados 

obtidos com protocolos terapêuticos e educação;  

 O Painel deverá ser confeccionado mantendo as características do 

modelo indicado no site do evento, contendo: identificação 

institucional (logomarcas), foto do apresentador e demais itens 

especificados no resumo;  

 A dimensão do painel é de 90 cm de largura por 120 cm de altura.  

 Título: Máximo de 120 caracteres (deverá ser o mesmo utilizado no 

resumo e escrito com as letras iniciais maiúsculas);  

 Os nomes dos autores (professor(es) orientador(es) e alunos(s) 

deverão vir logo abaixo do título e escrito em letras menores, sendo 

que o nome do apresentador deverá ser escrito em itálico e o 

orientador deve ser colocado como o último autor;   

 Logo abaixo do nome dos autores deverá vir o nome da instituição, 

laboratório/clínica, departamento, cidade e estado.   
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 A foto do apresentador deverá constar ao lado do título e logo abaixo 

da foto deverá constar o e-mail do apresentador (conforme modelo do 

banner);  

 O apresentador deverá mencionar aprovação de Comitê de Ética 

(com o número de registro), apoio financeiro (órgão de fomento e 

número de processo) e patrocinadores da pesquisa, se for o caso, em 

sua apresentação;  

 O material apresentado deverá estar de acordo com o resumo 

enviado;  

 Corpo do Painel: deve ser autoexplicativo, contendo o mínimo de 

texto, podendo ser utilizadas ilustrações como figuras, gráficos e 

tabelas. Não é obrigatória a inclusão do Abstract e sugere-se que as 

conclusões sejam colocadas em forma de itens;  

 A instalação dos painéis será às 13 horas no dia 20.09.2018; 

 Apresentação será realizada junto à banca de professores 

examinadores; 

 O apresentador deverá estar no local no momento da avaliação, sem 

horário específico para ocorrer, no período de 14:00 às 16:30. 

  

    

10. Dos Critérios de Avaliação durante apresentação  

  

• Todos os trabalhos serão avaliados por uma banca composta por no 

mínimo 3 (três) participantes, escolhidos pela Comissão Organizadora 

da JOE;  

• Os critérios de avaliação independente da modalidade escolhida para 

apresentação serão aqui descritos:   

 Originalidade e inovação do tema abordado   

 Relevância e pertinência do trabalho   

 Clareza e objetividade do trabalho   

 Materiais e métodos utilizados (adequação e qualidade)   
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 Consistência teórica do trabalho e contribuição   

 Domínio do tema por parte do apresentador   

 Adequação do referencial teórico utilizado   

 Conclusões: fundamento, coerência e alcance do objetivo proposto   

 Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática 

e estrutura formal)   

 Qualidade estética   

• Cada critério terá o mesmo peso de 1,0(um) ponto cada, totalizando 

10,0(dez) pontos.  

• O primeiro critério de desempate dos painéis, caso a nota final de dois 

ou mais sejam iguais, seguirá a ordem: pesquisa > clínico > revisão de 

literatura; em caso de empate de três trabalhos de pesquisa serão 

considerados os critérios: estudo inédito > com atividade prática > ordem 

de inscrição na jornada;  

• Em casos de empate dentro em casos clínicos: estudo inédito > com 

atividade prática > ordem de inscrição na jornada.  

  Da Premiação   

  

• A premiação será apenas para o apresentador que ficar no 1º lugar, 

2°lugar e 3° lugar de cada categoria participante;  

• Haverá emissão de apenas 1 (um) certificado por trabalho, 

correspondente a sua ordem de colocação, entregue ao apresentador.  

  

Santa Teresa, 23 de agosto de 2018.  

   

  

CLENILTON PEREIRA  

Diretor Geral da ESFA  
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ANEXO I 

FORMATO DO RESUMO: 

Forma de Apresentação:  

Modalidade: Pesquisa científica / Caso Clínico / Revisão de Literatura  

Autores: - Nome do(s) aluno(s) (período / faculdade)   

 -Total de 10 (seis) autores. Identificar o apresentador em Itálico   

   

Título: Máximo de 120 caracteres (caixa alta)  

Cerri, M.F., Silva, J.R.A.M., Escola Superior São Francisco de Assis, Santa 

Teresa/ES.  

Resumo: Com no máximo 300 palavras.  

Introdução: Apresentar os fundamentos para o desenvolvimento do estudo. 

Caso sejam feitas citações bibliográficas siga o exemplo: Proc. Natl. Acad. Sci.  

USA 82; 2049, 1986.  

Objetivos: Devem ser relacionados os fundamentos e os objetivos para 

execução do trabalho.  

Materiais e Métodos: Este item deve conter um breve resumo dos métodos 

utilizados, incluindo análise estatística, bem como o número da aprovação do 

presente projeto (protocolo/processo) no comitê de ética em experimentação 

animal ou humana, quando necessário.  

Resultados: Quando forem apresentados resultados que necessitem ser 

acompanhados de medidas de variância (desvio padrão, erro padrão, etc), não 

esqueça de mencionar o tamanho da amostra. Não esqueça de adicionar 

valores numéricos e suas unidades de medidas.  

Conclusão ou Perspectivas: Resumo deve ser finalizado com uma conclusão 

ou perspectivas futuras, as quais têm que estar embasadas nos resultados 

apresentados.  

Palavras-Chave: Fornecer de três a seis palavras, separadas por ponto e 

vírgula.  

Apoio Financeiro: Deve ser mencionado na última linha, quando houver.  


