Normas para apresentação de trabalhos científicos
1) RESUMOS (NBR 6028:2003)
Todos os resumos deverão ser redigidos na língua portuguesa. O resumo deverá ter, no
máximo, 1.650 caracteres (contando espaços) e título com até 120 caracteres. Os
trabalhos de pesquisa devem ser estruturados com os seguintes tópicos: Objetivo;
Metodologia; Resultados; Conclusão. A estruturação em tópicos é desejável também, para
relatos de caso clínico, trabalhos de revisão da literatura ou outras comunicações que não
envolvam

pesquisa,

estruturados

da

seguinte

forma:

Objetivo;

Introdução;

Desenvolvimento; Conclusão. Cada inscrito na Jornada poderá enviar e apresentar até 2
trabalhos. Os apresentadores poderão ser coautores em outros trabalhos. Cada resumo
poderá ter, no máximo, 6 autores. Os nomes dos autores devem ser escritos por extenso
e separados por ponto e vírgula. O apresentador deve ser identificado por meio de um
asterisco, como no exemplo:
Ana Paula de Assis*; Juliana de Cassia Souza Rosa; Fernanda Campos Caetano; Janine Ap
Ribeiro dos Santos; Yohana Ferreira de Abreu; Tatiany Gabrielle Freire Araújo

2) SUBMISSÃO DOS RESUMOS
A submissão dos resumos será realizada exclusivamente por meio do sítio eletrônico da
VIII Jornada Acadêmica (https://www.jotform.com/build/61404853031648 ) até o dia 08
de Junho de 2018. O autor responsável pela submissão on-line do resumo será o
apresentador e deverá ter realizado a adesão ao evento.
3) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Os resumos deverão ser apenas no idioma português. A comissão cientifica indicada pela
Comissão Organizadora da VIII Jornada Acadêmica, avaliará e selecionará os resumos
para o evento, de acordo com os critérios abaixo:
- Concisão, coerência e clareza textual;
- Pertinência e a originalidade dos objetivos;
- Contribuição para a área do conhecimento em que se insere;
- Fundamentação científica e métodos empregados;
- Obediência às normas estabelecidas pela Comissão Científica.
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Os resumos selecionados que possuírem comprovada qualidade, em especial quanto à
concisão, à coerência e à clareza, serão publicados nos Anais do 7° Encontro internacional
e IX Jornada de Iniciação Cientifica da Faculdade de Odontologia INAPÓS, 2018.
4) MODALIDADES
O evento contará com duas modalidades optativas de apresentação de trabalhos:
a) Apresentação em Painéis.
b) Apresentação Oral (Os resumos submetidos para a modalidade oral serão avaliados e
pontuados

pela

Comissão

Científica

e

16

trabalhos

serão

selecionados

para

as

apresentações. Os resumos inscritos nessa modalidade que não forem selecionados serão
automaticamente transferidos para modalidade Painel.)
5) FORMATO DAS APRESENTAÇÕES
a) Apresentação em Painéis: os trabalhos serão apresentados exclusivamente por meio
de painéis impressos que deverão ter o tamanho de 0,90m (largura) x 1,20m
(altura).
O painel deverá atender a normativa vigente NBR 15437/2006 :
 Ter todo seu conteúdo em único idioma (português);
 Não conter cópia do resumo ou abstract submetido;
 Valorizar o uso de ilustrações e o mínimo necessário de texto.
A apresentação do pôster a comissão avaliadora, seguida da arguição, ocorrerá em tempo
total de 10 minutos.
Somente será permitida montagem e retirada dos painéis, em horário divulgado no
cronograma oficial para este fim.


O autor ou um dos co-autores deverá permanecer ao lado do Painel durante todo a
sessão (prevista no cronograma oficial) para responder aos interessados e
apresenta-lo a Comissão Avaliadora.



Os painéis deverão ter acabamento de banner (canaleta e corda), pois não haverá
material para a colagem do mesmo e não serão aceitos painéis em outros
materiais.

Seguir o modelo:
Formato 0,90 m (largura) x 1,20 m (altura)

Rua João Basílio, 219 – Centro – Pouso Alegre/M.G.
(35) 3421-5953 – www.inapos.edu.br

Revisão de Literatura

Pesquisa

Caso Clínico
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b) Apresentação Oral: os trabalhos serão apresentados através de projeção em
Datashow

disponibilizado

apresentação

e

salvá-la

pelo
em

evento.
formato

Os

*.pptx

apresentadores
(PowerPoint

deverão

2010

ou

preparar
superior).

a
As

apresentações deverão ser entregues até o dia _11_ de setembro de 2018 até às 17:30 h
na Secretária da Instituição. A entrega para cópia deve ser preferencialmente realizada
através de mídia removível USB. A explanação do trabalho deverá ter duração máxima de
10 minutos, seguida por até 5 minutos de arguição. O cumprimento do tempo de
apresentação será um dos critérios de grande importância para a classificação da
premiação. AS APRESENTAÇÕES PODERÃO TRATAR DAS DIVERSAS ÁREAS DO
CONHECIMENTO ODONTOLÓGICO.
6) RESULTADOS E PREMIAÇÕES
Os resumos selecionados pela Comissão Científica serão divulgados em até 7 dias após o
término das inscrições, no sítio eletrônico www.inapos.edu.br/jornadaacademica.
Durante a Jornada, os trabalhos e as apresentações serão avaliados e classificados através
da Ficha de Pontuação do evento, a qual será uniforme para todos os trabalhos da mesma
categoria. Os trabalhos mais bem pontuados poderão receber prêmios, de acordo com as
informações abaixo:
MODALIDADE PAINEL: 1°, 2° e 3° colocados: prêmio e Menção honrosa
MODALIDADE ORAL: 1°, 2° e 3° colocados: prêmio e Menção honrosa
Os prêmios apenas serão proferidos se houver, pelo menos, um dos autores presente
durante a Cerimônia de Premiação do evento. Trabalhos que não possuírem autores
presentes para o recebimento dos prêmios, terão o prêmio cancelado, sem prejuízo da
emissão do certificado de Vencedor ou de Menção Honrosa.
O anúncio dos trabalhos vencedores e a premiação acontecerão durante a Cerimônia de
Encerramento e Premiação do evento, que será realizada no dia __ de setembro de 2018,
com início às ______ h.
IMPORTANTE


Todos os trabalhos apresentados receberão certificado de participação, constando
nome do autor, coautores e orientador, o qual deverá ser retirado na recepção do
evento após a apresentação.



Qualquer norma que não for cumprida levará à desclassificação do trabalho e,
dependendo da gravidade, à perda do direito ao certificado de apresentação.



Os cancelamentos deverão ser solicitados por escrito à Comissão Científica até o dia
___ de agosto de 2018, com a exposição de motivos pertinentes, sem devolução de
valores e sob pena de não ter trabalhos aceitos nas próximas edições do evento.
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O INAPÓS não se responsabiliza pelo teor dos trabalhos apresentados, nem
por despesas decorrentes da confecção ou apresentação dos mesmos, bem
como despesas com viagem, hospedagem e alimentação.



O INAPÓS não se responsabiliza por qualquer tipo de dano ou perda de
qualquer

material

ou

equipamento

utilizado

para

a

apresentação

dos

trabalhos.


Nenhum tipo de propaganda será permitido durante a apresentação de trabalhos,
assim como a promoção comercial de qualquer natureza.



Após o evento os Anais estarão disponíveis para acesso on-line.
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