
Submissão de trabalhos 

 Início de Inscrição: 19/09/2019 

 Término de Inscrição: 18/10/2019 

 Resultado Final dos Trabalhos Selecionados: 26/10/2019 

 Relação dos Locais e Horários das Apresentações: 28/10/2019 

 

Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail seguindo as normas abaixo: 

inscricaojunco43@gmail.com 

 

Normas referentes às inscrições de trabalhos  

 

O valor da inscrição de trabalhos está incluso na taxa de adesão da XLIII JUNCO. Ressalta-se 

que a inscrição é pessoal e intransferível, não havendo ressarcimento. 

 

I) INSCRIÇÃO 

- Poderão inscrever trabalhos, os alunos de graduação em Odontologia e cirurgiões-dentistas, 

cursando especialização, mestrado e/ou doutorado. Todos trabalhos submetidos devem ser 

orientados por um docente, que deverá estar na cota de coautores; 

- Não serão aceitos trabalhos apresentados em alguma JUNCO anterior. 

Obs.1: Poderão submeter trabalhos apresentados em outros eventos, porém, que sejam inéditos 

na JUNCO. 

Obs.2: O orientador do trabalho deve estar sinalizado no resumo. 

- Serão aceitos trabalhos científicos qualificados como: revisões de literaturas, pesquisas 

científicas e relatos de casos clínicos que sejam pertinentes à área da Odontologia. 

- A inscrição não garante a aprovação do trabalho. 

- A inscrição do trabalho só será avaliada, se no mínimo, o apresentador tenha pago sua adesão 

até o dia 04/10/2019. 

- Para cada trabalho é permitido um total de 06 (seis) autores. 

- Cada modalidade de apresentação é regida por normas específicas (item IV) além das gerais. 

-Ao enviar o e-mail com o resumo em anexo, identificar no Assunto do e-mail a Grande 

Área e o título do trabalho a ser submetido. Exemplo: “Grande área CC: PRÓTESE 

SOBRE IMPLANTE” 

  

II) SELEÇÃO DE TRABALHOS 

- A Banca de Seleção dos resumos será formada por professores dos diferentes cursos de 



Odontologia do ES, selecionados de acordo com as grandes áreas pela Comissão Organizadora 

da JUNCO.  

- Não poderão compor a Banca de Seleção os orientadores ou autores de qualquer trabalho, se 

isso ocorrer, a comissão organizadora deverá indicar um substituto imediatamente. 

- Só serão aceitos para avaliação resumos que respeitarem as Normas Gerais e Específicas. Os 

trabalhos que estiverem fora das normas serão automaticamente negados pela Comissão 

Científica.  

- O comitê científico deverá considerar os seguintes critérios para avaliação dos trabalhos:  

1. Clareza, pertinência e consecução dos objetivos;  

2. Qualidade da redação e organização do texto: ortografia, gramática, clareza, objetividade e 

estrutura formal;  

3. Originalidade do trabalho e relevância do tema;  

4. Materiais e métodos;  

5. Resultados;  

6. Conclusões;  

7. Contribuição do trabalho para o conhecimento dos temas de referências.  

- A não aprovação do resumo não será justificada pela comissão organizadora, e não será aceito 

pedido de reconsiderações.  

- A divulgação dos trabalhos selecionados será realizada através do site 

http://www.odontologia.ufes.br/ na aba JUNCO, na página da jornada nas redes sociais e no 

CAO. O local, a data e a hora de apresentação, a serem definidos pela Comissão Científica, 

serão informados no prazo previsto. 

  

III) NORMAS GERAIS 

- Todo conteúdo do resumo é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).  

- Título do Trabalho: Máximo de 120 caracteres.  

- Forma de Apresentação: A forma de apresentação deve ser escolhida pelo apresentador, 

podendo ser: Fórum Científico, Painel ou Mesa Demonstrativa. 

- Grande Área: Na ficha de inscrição do trabalho, deverá ser informada a grande área de acordo 

com o assunto abordado em seu resumo, conforme segue abaixo: 

A – Patologia oral, Estomatologia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Radiologia e áreas afins; 

B – Endodontia, Periodontia, Implantodontia, Ortodontia e áreas afins;  

C – Dentística, Prótese, Materiais Dentários, Estética e áreas afins;  

D – Disciplinas Básicas, Saúde Coletiva, Odontopediatria e áreas afins. 

Obs.: Se sua área temática não se enquadrar em nenhum desses tópicos, deve-se inseri-lo na 

grande área a qual melhor se adeque. Em casos necessários, a comissão organizadora propor-se-

á ao apresentador a mudança de sua grande área, com aviso prévio antes do resultado final.  

http://www.odontologia.ufes.br/


- Área Temática: O autor deverá também inserir especificamente a qual área seu resumo 

enquadre, como por exemplo: Periodontia, Endodontia, Radiologia, Saúde Coletiva, Dentística, 

Prótese, Farmacologia, dentre outros.  

- Modalidade: O autor deve escolher qual modalidade (item IV) quer participar de acordo com a 

estrutura e normas de cada modalidade. Caso a comissão revisora dos resumos proponha a 

mudança de modalidade, o autor poderá ser avisado previamente. 

1. Fórum Pesquisa Concluída - Graduação 

    1.1 Clínico 

    1.2 Laboratorial  

2. Fórum Pesquisa Concluída – Pós-Graduação 

    2.1 Clínico 

    2.2 Laboratorial  

3. Painel 

    3.1 Caso Clínico 

    3.2 Revisão de Literatura 

    3.3 Pesquisa Científica 

4. Mesa Demonstrativa 

-O respeito ao tempo máximo estabelecido de acordo com cada modalidade de apresentação 

será relevante à nota final da apresentação. 

- Autoria: Professor(es) orientador(es) e aluno(s) - Total de 06 autores. O apresentador deve ser 

identificado com um asterisco. O(s) orientador(es) deve(m) ser colocado(s) como último nome e 

identificado por dois asteriscos.  

- Não será permitida a troca do apresentador em hipótese nenhuma. 

- O apresentador deverá estar no local de apresentação 30 minutos antes do horário programado. 

- O não cumprimento do horário estabelecido e/ou ausência do apresentador dão o direito à 

Comissão Científica da XLIII JUNCO de impedir a apresentação do trabalho, além de não 

fornecer o certificado. 

- O certificado do apresentador será enviado após a apresentação, para o e-mail informado no 

ato da inscrição. 

Obs.: Certificados de apresentação de trabalho serão entregues somente mediante a apresentação 

do trabalho.  

- Os resumos da XLIII JUNCO serão publicados em Anais e ficarão disponíveis de forma online 

no site do evento.  

- Todos os trabalhos que envolvam experimentos realizados em humanos ou que envolvam 

tecidos e/ou animais de laboratório deverão ter sido julgados e aprovados por um Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP).  



- Os resumos devem possibilitar ao leitor avaliar o interesse do manuscrito e compor uma série 

coerente de frases, e não a simples enumeração de títulos, fornecendo, portanto, uma visão clara 

e concisa do conteúdo do manuscrito, suas conclusões significativas. Deve conter, no máximo, 

250 palavras e ser apresentado em português, incluindo palavras de estrutura (Introdução, 

Objetivo, Métodos, Resultados, Conclusão) e palavras-chave. 

- Formatação: Arquivo no formato Word 2003 (.doc), Arial 12 (espaço 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. Nomes científicos e 

palavras em outras línguas, devem ser colocadas em itálico.  

- Abaixo dos nomes dos autores, deve-se colocar o email para correspondência do autor 

principal.  

- Deve estar dividido de acordo com os seguintes itens: Introdução, Objetivos, Métodos, 

Resultados e Conclusão, que OBRIGATORIAMENTE deverão estar explícitos no resumo, sob 

a forma de tópicos, em negrito, seguido de dois pontos.  

- Palavras-Chave: Fornecer de três a seis palavras-chave ou expressões que identificam o 

conteúdo do resumo, fornecidas pelo próprio autor. Deverão ser seguidos os cabeçalhos de 

assuntos do DeCS. – Descritores em Ciência da Saúde (http://decs.bvs.br/), traduzidos para o 

português pela Bireme.  

- Todos os resumos deverão ser enviados até a data limite para o e-mail 

inscricaojunco43@gmail.com. O modelo do resumo a ser entregue segue anexo (Anexo A) no 

final do Edital. 

- Serão aceitos até 03 (três) painéis por autor. 

 

IV) NORMAS ESPECÍFICAS 

1) Fórum Científico Graduação - Apresentação oral de assuntos pertinentes à Odontologia e a 

saúde, devendo se tratar de pesquisas experimentais com fundamento científico. Seguindo as 

duas modalidades: 

- Só poderá participar acadêmicos matriculados em um curso de Odontologia. 

- Tempo de Apresentação: 15 a 20 minutos de apresentação + 10 minutos para perguntas, 

respostas e análise da banca. 

- Material Audiovisual Disponível: Computador com leitor de CD e pendrive e projetor 

multimídia, porém cada apresentador deve estar OBRIGATORIAMENTE munido de seu 

computador com o pendrive ou CD com a apresentação caso haja intercorrência. 

 

2) Fórum Científico Pós-Graduação - Apresentação oral de assuntos pertinentes à 

Odontologia e a saúde, devendo se tratar de pesquisas experimentais com fundamento científico. 

Seguindo as duas modalidades: 



- Poderão participar cirurgiões-dentistas formados que estão matriculados em curso de pós-

graduação em instituições de ensino odontológico. 

- Tempo de Apresentação: 15 a 20 minutos de apresentação + 10 minutos para perguntas, 

respostas e análise da banca. 

- Material Audiovisual Disponível: Computador com leitor de CD e pendrive e projetor 

multimídia, porém cada apresentador deve estar OBRIGATORIAMENTE munido de seu 

computador com o pendrive ou CD com a apresentação caso haja intercorrência. 

Obs.: Os trabalhos de graduandos e pós-graduandos serão avaliados separadamente. 

 

3) Painel – Deve compreender assuntos pertinentes à Odontologia e saúde, podendo ser 

apresentados relatos de casos, revisões de literatura, levantamento de casuísticas, métodos de 

diagnóstico, resultados obtidos com protocolos terapêuticos e educação. 

-Formatação: Painel impresso no formato 120X90cm. Na última linha deverá constar o 

número de protocolo de aprovação do CEP, e/ou apoio financeiro. 

- Título: Máximo de 120 caracteres (Deverá ser o mesmo utilizado no resumo e escrito em letras 

maiúsculas). 

- O nome dos autores (professor(es) orientador(es) e alunos(s) num total de 06 autores) deverá 

vir logo abaixo do título e escrito em letras menores, sendo que o nome do apresentador deverá 

ser seguido de asterisco e e-mail e o orientador deve ser colocado como o último nome e 

seguido de dois asteriscos. 

- Logo abaixo do nome dos autores deverá vir o nome da instituição, laboratório/clínica, 

departamento, cidade e estado. 

- A foto do apresentador deve constar ao lado do título e nomes dos autores. 

- Logo abaixo do nome dos autores poderá vir o resumo (item não obrigatório). Deve ser o 

mesmo utilizado para a inscrição do trabalho, não sendo obrigatória a inserção de Abstract.  

- Na última linha deverá constar o número de protocolo de aprovação do CEP, quando aplicável. 

-Apoio financeiro, quando aplicável, deve ser mencionado na última linha (abaixo do CEP, 

quando aplicável).  

- Cada apresentador poderá utilizar até 05 (cinco) minutos para apresentação do conteúdo, 

seguido de discussão com a banca examinadora. O tempo de apresentação deverá ser respeitado 

e, caso não aconteça, o apresentador será convidado a finalizar a apresentação. 

- O apresentador deverá mencionar o 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 utilizada 



ilustrações como figuras, diagramas e tabelas. Não é obrigatória a inclusão do abstract e sugere-

se que as conclusões sejam colocadas em forma de itens. 

- Na ficha de inscrição do trabalho deverá ser informada a categoria do painel, que se divide da 

seguinte forma: 

3.1) Pesquisa – Trabalhos de pesquisa experimental e/ou clínica, levantamento de 

casuística, etc., com fundamentação científica e dados estatísticos, quando necessário. 

3.2) Clínico – Apresentação de casos clínicos. 

3.3) Revisão da Literatura – Trabalhos que analisem a literatura de determinado 

assunto; devem constar obrigatoriamente ilustrações (figuras, gráficos ou tabelas, etc. 

- Este é o primeiro critério de desempate dos painéis caso a nota final de dois ou mais sejam 

iguais sendo a ordem: pesquisa > clínico > revisão de literatura.  

- Apresentação: A exposição do painel obedecerá à numeração e dia, respectivamente definidos 

pela Comissão Científica previamente. 

 

4) Mesa Demonstrativa - São apresentações orais e demonstrativas de assuntos pertinentes à 

Odontologia e a saúde, podendo ser apresentados sob a forma de fotos, modelos, instrumental, 

manipulação e/ou teste de materiais, computação gráfica, softwares, demonstração de técnicas e 

métodos de diagnóstico. 

- O apresentador deverá permanecer junto à sua mesa durante todo o período estabelecido pela 

comissão científica e discutir o trabalho com os participantes da Jornada, de acordo com o 

horário de apresentação especificado pela comissão organizadora. 

-As apresentações terão duração máxima de 20 minutos. 

-As apresentações serão realizadas junto ao Fórum Científico. 

- Será fornecido uma mesa para cada apresentador colocar seu material demonstrativo. 

- Instalação das mesas no local do evento: A montagem e a exposição serão feitas obedecendo à 

numeração definida pela comissão científica. 

- Sugestão: A mesa demonstrativa deve ser autoexplicativa, podendo ter roteiro, placas com 

identificação, legendas, já que permanecerá em exposição durante a PRÉ-JUNCO. 

  

V) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DURANTE AS APRESENTAÇÕES 

Todos os trabalhos serão avaliados por uma banca composta por no mínimo 2 (dois) 

participantes, escolhidos pela Comissão Organizadora da XLIII JUNCO, não podendo compor a 

Banca de Avaliação, nenhum participante do trabalho apresentado, se isso ocorrer, a comissão 

organizadora deverá indicar um substituto imediato; 

- Os critérios de avaliação independente da modalidade escolhida para apresentação serão aqui 

descritos:  

1. Originalidade e inovação do tema abordado  



2. Relevância e pertinência do trabalho 

3. Clareza e objetividade do trabalho  

4. Materiais e métodos utilizados (adequação e qualidade)  

5. Consistência teórica do trabalho e contribuição  

6. Domínio do tema por parte do apresentador  

7. Adequação do referencial teórico utilizado  

8. Conclusões: fundamento, coerência e alcance do objetivo proposto 

9. Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática e estrutura formal)  

10. Qualidade estética 

Obs.: Cada critério terá o mesmo peso de 1,0 (um) ponto cada, totalizando 10,0 (dez) pontos. 

- Ao final da apresentação o certificado será enviado por e-mail para cada apresentador dos 

trabalhos. 

  

VI) MENÇÃO HONROSA 

- Serão conferidos certificados de menção honrosa aos melhores trabalhos, através de 1º e 2º 

melhores de cada modalidade de apresentação, como escrito neste edital. Os certificados serão 

enviados por e-mail.   

- Se houver premiação, será apenas para o apresentador que ficar no 1º lugar de cada categoria 

participante. 

  

 

 

ANEXO A 

 

RESUMO  

Forma de Apresentação: Fórum Científico Graduação / Fórum Científico Pós-Graduação / 

Painel / Mesa Demonstrativa 

Grande área: A / B / C / D 

Área temática: Periodontia; Radiologia; Dentística; Prótese; entre outros... 

Modalidade: Pesquisa Científica / Caso Clínico / Revisão de Literatura  

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

Total de 06 (Seis) autores. 

Identificar o apresentador com um asterisco (*) 

Identificar o orientador com dois asteriscos (**) 

Email para correspondência do autor principal 

Título: Máximo de 120 caracteres (caixa alta). 



Resumo: Deve ser em português. Com arquivo no formato Word 2003 (.doc), Arial 12 (espaço 

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 250 palavras. Nomes científicos e palavras em outras línguas devem ser 

colocadas em itálico. Deve estar dividido de acordo com os seguintes itens: Introdução, 

Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados e Conclusão, que OBRIGATORIAMENTE deverão 

estar explícitos no resumo, sob a forma de tópicos, em negrito, seguido de dois pontos.  

Palavras-chave: Fornecer de três a seis palavras-chave. 

Fomento: 


