
 

A Coordenação de Odontologia das Faculdades Pitágoras torna pública a 

abertura das inscrições de trabalhos e estabelece as normas relativas a II JORNADA 

ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE PITÁGORAS  

 

1. OBJETIVOS  

A Jornada de Odontologia da Faculdade Pitágoras tem como principal objetivo 

incentivar, divulgar e promover as atividades de pesquisa e extensão nas diversas 

áreas da odontologia, realizadas por alunos de graduação e pós-graduação, bem  

como,  profissionais  e pesquisadores da própria instituição ou de instituições externas 

públicas ou privadas.  

 

 

2. INSCRIÇÃO 

 

2.1 As inscrições estarão abertas a partir do dia 20 de setembro de 2018 e serão 

realizadas no site https://jaop2018.netlify.com/. O 1º lote de inscrição na II JAOP 

segue os seguintes valores: 

- Alunos Pitágoras: R$ 30,00  

- Alunos de Outras IES: R$ 40,00  

- Profissionais: R$ 50,00 

2.2 Os trabalhos científicos deverão ser enviados para o email 

jaopjornada2@gmail.com a partir do dia 20 de setembro de 2018 com previsão de 

encerramento para o dia 20 de outubro de 2018 até as 23h59 (horário de Brasília). 

2.3 As apresentações ocorrerão no dia 10 de novembro das 8:00 às 11:30hrs, na 

Faculdade Pitágoras. 

2.4 Os trabalhos deverão ser inscritos em uma das seguintes modalidades: Painel e 

Apresentação Oral, sendo essas modalidades subdivididas em: Caso Clínico, 

Pesquisa e de Revisão de Literatura. 

2.5 A mudança do apresentador será permitida se, e somente se, o novo apresentador 

for co-autor do trabalho em questão e tiver realizado a adesão à Jornada. Para isso a 

Comissão deverá ser notificada com até 15 dias de antecedência. Nesse caso, ficará 

sob responsabilidade dos autores adequar o painel ou slide de apresentação. 

 

https://jaop2018.netlify.com/
mailto:jaopjornada2@gmail.com


3. CATEGORIAS 

Os temas apresentados deverão ser obrigatoriamente relacionados à Odontologia nas 

seguintes áreas, categorias e modalidades: 
 
Áreas de trabalho: 

 Anatomia; 

 Fisiologia; 

 Farmacologia; 

 Microbiologia; 

 Imunologia; 

 Histologia/Embriologia; 

 Materiais Dentários; 

 Cirurgia Bucomaxilofacial; 

 Dentística; 

 Biomateriais; 

 DTM e Dor Orofacial; 

 Endodontia; 

 Laser na odontologia; 

 Estomatologia; 

 Implantodontia; 

 Radiologia odontológica; 

 Odontopediatria; 

 Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares; 

 Odontogeriatria; 

 Odontologia Hospitalar; 

 Odontologia Legal; 

 Pacientes Especiais; 

 Patologia bucal; 

 Periodontia; 

 Prótese e oclusão; 

 Saúde Coletiva. 

3.1 As categorias descritas acima serão fusionadas em grandes áreas com 

professores capacitados para a avaliação. 

 

4. NORMAS PARA RESUMO  

4.1 Os resumos deverão conter, no máximo, 1.450 caracteres (com espaços) sem 

contar com o nome dos tópicos (Exemplo: Introdução, objetivos, material e métodos, 

etc, onde os mesmos DEVEM vir escritos no resumo). O título não deverá ultrapassar 

120 caracteres. 

4.2 O número máximo de autores permitido será de 5 (contando com o orientador) e 

deverão ser escritos da seguinte maneira: nomes por extenso dos autores (sem 

abreviatura), com destaque para o sobrenome (em negrito ou em maiúsculo). 

Exemplo: Ziraldo Almeida BORGES. 



4.3 Para serem submetidos a julgamento, os trabalhos inscritos em Pesquisa deverão 

apresentar-se na forma de resumo, contendo os seguintes itens: 

 Título, autores, instituição (não constam no resumo, são informações 

fornecidas na submissão do trabalho); 

 Introdução e justificativa; 

 Objetivos; 

 Material e Métodos; 

 Resultados; 

 Conclusões; 

 Referências. 

 

4.4 Para serem submetidos a julgamento, os trabalhos classificados em Casos 

Clínicos deverão apresentar-se na forma de resumo, contendo os seguintes itens: 

 Título, autores, instituição (não constam do resumo, são informações 

fornecidas na submissão do trabalho); 

 Introdução, ressaltando sua importância em relação à casuística;  

 Descrição do(s) caso(s); 

 Conclusões. 

 Referências 

 

4.5 Para serem submetidos a julgamento, os trabalhos classificados em Revisão de 

Literatura deverão apresentar-se na forma de resumo, contendo os seguintes itens: 

 Título, autores, instituição (não constam do resumo, são informações 

fornecidas na submissão do trabalho); 

 Introdução e justificativa;  

 Revisão de Literatura; 

 Discussão; 

 Conclusões; 

 Referências 

 

4.6 Os trabalhos deverão ser escritos em Língua Portuguesa, adotando-se a norma 

culta e padrão técnico-científico. 



4.7 Os trabalhos poderão ser apresentados por Professores, Profissionais, Estudantes 

de Pós-Graduação ou Graduação. 

4.8 Não serão aceitos trabalhos submetidos fora do prazo ou por outra via que não a 

on-line. 

 

5. Painéis 

5.1 Os painéis poderão ter, no máximo, 1,70 m de altura X 0,90 m de largura e 

deverão ser expostos durante o período estabelecido pela Comissão Científica, com o 

apresentador à disposição dos professores avaliadores.  

O título e os autores deverão ser exatamente os mesmos utilizados no resumo. Abaixo 

do título, deverá constar departamento, instituição, cidade/Estado/País. O painel deve 

conter a foto do Apresentador no canto superior direito para facilitar a identificação 

pelos professores avaliadores. O corpo do painel deve ser autoexplicativo, com o 

mínimo possível de texto e o máximo de ilustrações (figuras, tabelas, esquemas ou 

fotos). 

5.3 As avaliações serão realizadas por professores pesquisadores que não poderão 

fazer parte da lista de autores do trabalho sob análise. 

5.4 Serão avaliados por dois avaliadores em momentos distintos. 

5.5 Os painéis não poderão ser removidos até a identificação dos ganhadores. 

 

6. Apresentação Oral 

6.1 A apresentação deverá ser entregue em um pen drive ou CD adotando como 

padrão apresentação em PowerPoint, não sendo permitidos trabalhos em outros 

formatos. 

6.2 A banca será formada por 2 professores, sendo que se um desses for autor ou co-

autor do trabalho apresentado ele não o avaliará. 

6.3 Os tópicos de apresentação devem seguir os mesmo para painel, de acordo com a 

categoria de inscrição dos trabalhos (Pesquisa, Caso clínico ou Revisão de Literatura). 

 

7. Critérios para Avaliação dos trabalhos  

Pesquisa Revisão de Literatura / Casos Clínicos  

1-Correlação título/trabalho  1-Correlação título/trabalho  

2-Clareza, objetividade e organização  2-Clareza, objetividade e organização  

3-Presença de informações: Introdução, 

Objetivos ou Proposição, Métodos, 

3-Presença de informações: Introdução, 

Objetivos ou Proposição, Revisão ou 



Resultados e Conclusões.  Tratamento(s), discussão ou 

Acompanhamento e Conclusão(ões)  

4-Critérios para definição de amostras e 

grupos experimentais  

4-Especificidade de métodos, técnicas ou 

tratamentos utilizados  

5-Delineamento da pesquisa  5-Discussão e/ou Conclusões embasadas 

pelos resultados  

6-Especificidade de métodos, técnicas ou 

tratamentos utilizados.  

 

7-Presença, quantidade e qualidade de 

controles  

 

8-Discussão e/ou Conclusões embasadas 

pelos resultados  

 

 

8. Tempo de apresentação 

8.1 Não deverá ultrapassar o tempo de 5 minutos para a modalidade Painel e de 10 

minutos para a modalidade Apresentação Oral. 

 

9. Certificados 

9.1 O certificado será entregue online no site da JAOP.  

 


