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COMO APRESENTAR UM TRABALHO 

CIENTÍFICO NA XXLVII JOF?

▪ Serão permitidas inscrições de painéis nas modalidades revisão de literatura, pesquisa científica e caso clínico

▪ A inscrição é gratuita para os autores que realizam adesão à XLVII Jornada Odontológica Franciscana. O não
pagamento da adesão por parte de um dos autores implica em rejeição do trabalho enviado à comissão científica

▪ Cada trabalho poderá ter até quatro autores, sendo um deles o professor orientador

▪ O resumo e ficha de inscrição deverão ser enviados em uma única mensagem para o e-mail jofusf2021@gmail.com.
Não serão aceitos trabalhos que não sejam inscritos via o e-mail informado)

▪ A confirmação de recebimento do trabalho será enviada por e-mail

▪ A inscrição dos trabalhos deverá ser feita até dia 15/10/2021

mailto:jofusf2021@gmail.com


COMO PREPARAR MEU 

RESUMO PARA SUBMISSÃO?

▪ O tema do trabalho deve compreender assuntos pertinentes à Odontologia e áreas afins

▪ O título do trabalho deverá conter no máximo 120 caracteres e em letras maiúsculas

▪ Os resumos deverão ser redigidos em parágrafo único, e apresentar a seguinte estrutura: introdução, objetivo,  
material e métodos (quando se tratar de pesquisa), ou diagnóstico e plano de tratamento (quando se tratar de caso 
clínico), resultados (quando aplicável), conclusões e referências bibliográficas (número mínimo de 3 e máximo de 
5). As palavras introdução, objetivo, material e métodos, resultados e conclusões não deverão estar explicitadas no 
resumo sob a forma de tópicos, mas são itens importantes para o bom entendimento do texto científico

▪ O resumo deverá ter no mínimo 100 palavras e não deverá exceder 250 palavras (Arial, tamanho 12)

▪ A apresentação das referências bibliográficas deverá seguir a normatização do estilo Vancouver

▪ Os autores deverão redigir as informações sobre o trabalho e o resumo em ficha de inscrição própria

▪ Trabalhos que não forem enviados seguindo a ficha de inscrição serão devolvidos para sua adequação



COMO PREPARAR MEU 

PAINEL DIGITAL?

▪ O formato da apresentação deverá ser 16:9 e na posição paisagem (como exemplo este tutorial está neste formato) 

▪ sugerimos que não sejam inseridos vídeos, animações e transição entre slides em função da apresentação ser 
remota poderá ocorrer intercorrências no compartilhamento e transmissão 

▪ os slides devem ser realizados no modelo de mapa mental e não replicação do texto elaborado para o resumo. O 
painel deve ser autoexplicativo, evitando grande quantidade de texto, com o máximo de ilustrações (fotos, figuras, 
diagramas, tabelas etc.)

▪ Deverão constar no corpo do painel os seguintes itens: Introdução; Material e Métodos (quando pesquisa), ou 
Diagnóstico e Plano de Tratamento (quando caso clínico); Resultados (quando aplicável); Conclusões (sugere-se que 
as conclusões sejam colocadas na forma de itens); e Referências Bibliográficas (nas normas indicadas)

▪ O primeiro slide deverá ser a página de capa e seguir o padrão descrito a seguir, poderão ser elaborados no máximo 
mais 3 slides além da página de capa, totalizando o máximo de 4 slides 



abaixo do título 

devem constar a 
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autores
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* Alessandra Pereira de Andrade, Silvia Mazeti Torres, Ana Carolina Fagundes 
1 titulação (aluno, professor, pós-graduando), Instituição
2 titulação (aluno, professor, pós-graduando), Instituição
3 titulação (aluno, professor, pós-graduando), Instituição
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autor

principal
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o título deve ser exatamente o mesmo utilizado no 
resumo e ser escrito em letras maiúsculas

▪ o template ou layout da apresentação, bem como os tipos e tamanhos de fonte são de livre escolha do apresentador



COMO APRESENTAREI MEU 

PAINEL DIGITAL?

▪ A apresentação do trabalho será de forma remota, por meio de uma plataforma específica (salas virtuais google 
meet)

▪ Os painéis serão apresentados no dia 27 de outubro das 14h00 às 18h00

▪ a apresentação será realizada pelo próprio apresentador compartilhando sua tela na sala de apresentação virtual

▪ O apresentador terá 5 minutos para apresentar seu painel à comissão avaliadora composta de 03 avaliadores e a 
comissão avaliadora terá 5 minutos para a arguição

.
▪ A ausência do apresentador no horário determinado dará direito à comissão científica de não fornecer o certificado, 

bem como bem com exclui-lo dos anais da XLVII JOF 2021

▪ Os certificados de apresentação de painéis serão elaboradodos e disponibilizados após o evento pelo Núcleo de 
Extensão da Universidade São Francisco, após a XLVII JOF 2021



Parecer do Comitê de Ética
▪ Todo projeto de pesquisa que envolva seres humanos, animais ou parte deles,

incluindo questionários comuns, levantamento de fichas e arquivos com dados de
pacientes, deverá ter sido avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Instituição de origem. No corpo do texto do e-mail enviado para submissão de trabalho
deverá constar o número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
(CAAE), além disso deverão anexar neste mesmo e-mail uma cópia do Parecer
Consubstanciado (carta de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP). A
não apresentação da aprovação do órgão competente implica na rejeição do trabalho
por parte da comissão julgadora dos trabalhos

Premiação
▪ Durante a cerimônia de encerramento da XLVII JOF 2021 Os trabalhos que mais se

destacarem serão nomeados e receberão certificados de mérito que serão entregues
após o evento

orientações gerais


