Inscrição de trabalhos:



Serão permitidas inscrições de painéis referentes a revisões de
literatura, pesquisa e casos clínicos.
As inscrições são limitadas.



A inscrição é gratuita para os autores que tem adesão à XL JOF. O
não pagamento da adesão por parte de um dos autores implica em
rejeição do trabalho enviado pela comissão julgadora de trabalhos.



Cada trabalho poderá ter até seis (6) autores, sendo um deles o
professor orientador.



Trabalhos



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

inscritos

deverão
ser
enviados
ao
e-mail:
jof40anos@hotmail.com Não serão aceitos trabalhos que não sejam
inscritos mediante envio pelo endereço eletrônico (e-mail) referido.

Preparo e envio do resumo:


O tema do trabalho deve
Odontologia e áreas afins.

compreender

assuntos

pertinentes

à



Os resumos deverão ser satisfatoriamente redigidos, abordando o tema
do trabalho de forma explícita e objetiva. Textos pobremente
organizados, ou assuntos de interesse científico irrelevante não serão
avaliados pela comissão responsável.



Os resumos deverão ser redigidos em parágrafo único, e apresentar a
seguinte estrutura:
 Introdução;
 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 10).
 O resumo deverá ter no mínimo 100 palavras, e não deverá exceder o
número máximo de 200 palavras (Fonte Times New Roman, tamanho
12).
 A apresentação das referências bibliográficas deverá seguir a
normatização do estilo Vancouver.
 Os títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo com o List of
Journals Indexed in Index Medicus, e impressos sem negrito, itálico ou
grifo/
sublinhado.
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals.

Aprovação:


Os trabalhos inscritos serão analisados por comissão julgadora de
trabalhos.



A confirmação de aprovação do trabalho será enviada por e-mail até dia
01/10/2013.
Apresentação dos painéis:



Os painéis deverão ser confeccionados em forma de banners impressos.



Dimensões: deverá conter dimensões aproximadas de 1,50m de altura e
0,90m de largura.



Título: Deve ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito
em letras maiúsculas (Sugere-se que o título não exceda o número de
120 caracteres).



Abaixo do título e com letras menores, devem aparecer os nomes dos
autores, do laboratório, do departamento, da instituição, da cidade e do
estado em que o trabalho foi desenvolvido.



O nome do apresentador deverá estar sublinhado e acompanhado de uma
foto afixada no canto superior direito do painel.



Corpo do painel: Deve ser autoexplicativo, evitando grande quantidade de
texto, com o máximo de ilustrações (fotos, figuras, diagramas, tabelas
etc.).



A inserção do resumo é obrigatória, e deve ser o mesmo utilizado para a
inscrição do trabalho.



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).



Em caso de apoio financeiro, mencioná-lo no canto inferior esquerdo do
painel.



Os painéis serão expostos no saguão do Prédio Central em uma área
reservada durante a semana da XL JOF 2013. A instalação deverá ser
efetuada no primeiro dia do evento, e obedecerá à numeração definida
pela comissão organizadora.



Os temas dos painéis deverão ser apresentados nos horários
determinados pela comissão organizadora, devendo o autor ficar junto ao
seu painel durante todo este período. A planilha de horários e datas será
disponibilizada no local de apresentação dos painéis a partir de 21 de
outubro.



A retirada dos painéis após o evento é de inteira responsabilidade dos
autores.

A não apresentação do painel implica em retenção do certificado, bem
com a exclusão dos resumos dos anais da XL JOF 2013.

Emissão dos certificados:


Os certificados de apresentação de painéis serão entregues mediante
requerimento na Central de Atendimento ao orientador do trabalho, após
a XL JOF 2013.

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:


Os trabalhos que se destacarem durante a XL JOF 2013, em ambas as
modalidades, receberão certificados de mérito que serão entregues no
encerramento do Evento.

