IV JORNADA ODONTOLÓGICA DA URI

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS:
Serão aceitos trabalhos na modalidade de Tema Livre. Os trabalhos devem ser classificados em
uma das categorias:
- Revisão de literatura
- Relato de Caso Clínico/Experiência
- Pesquisa (pesquisa clínica, laboratorial ou epidemiológica)
Os Resumos devem conter no máximo 2500 caracteres (incluindo espaços). Abaixo do resumo,
deve-se incluir de 3 a 5 palavras-chave ou expressões que identifiquem o conteúdo do trabalho, indexadas
na lista de “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”, elaborada pela Bireme (http://decs.bvs.br/).
Os trabalhos deverão ser apresentados em parágrafo único conforme o modelo (Apêndice A) e conter
no máximo 05 autores, sendo um deles obrigatoriamente o professor-orientador. O primeiro autor a ser
listado deverá ser o apresentador e o último, o orientador do trabalho. Devem ser apresentadas, a seguir,
as afiliações dos autores. Os pesquisadores poderão estar inscritos em no máximo 03 trabalhos.
Os resumos devem ser estruturados, e cada categoria deve conter as seguintes seções:
Revisão de Literatura: introdução, objetivo, revisão de literatura e considerações finais.
Relato de caso: introdução, objetivo, relato do caso, considerações finais.
Pesquisa: introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados e conclusão.
O envio dos trabalhos, já aprovados pelo professor-orientador, terá como prazo limite o dia
01/11/2021 (segunda-feira). A inscrição dos trabalhos deverá acontecer no site da URI, acompanhada da
inscrição na IV Jornada Odontológica da URI.
A aprovação dos resumos será de responsabilidade da Comissão Científica da IV JOURI. Os
trabalhos aprovados serão divulgados dia 08/11/2021 (segunda-feira).
Os arquivos com o Tema Livre deverão ser enviados, via e-mail (jouri@uricer.edu.br), nos formatos
estipulados, até o dia 10/11/2021 às 12:00 (meio-dia).

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS:
Os trabalhos APROVADOS deverão ser enviados em 2 arquivos com os seguintes formatos:
1- PowerPoint (PPT ou PPTX)
2- PDF
Devem ser enviados para o e-mail: jouri@uricer.edu.br
Deverão ser feitos em apenas uma página do power point (50,79cm X 28,57cm).
O título do trabalho, a listagem dos autores e a instituição deverão ser os mesmos utilizados no
resumo: os nomes dos autores deverão ser listados abaixo do título; a Instituição virá abaixo do nome dos
autores.
O texto do trabalho deverá ser organizado em função da categoria em que se enquadra.
O trabalho deve ser claro e objetivo, utilizando o mínimo de texto, priorizando figuras, fotos, tabelas
e recursos gráficos possíveis. As informações devem ser organizadas de modo que as ideias centrais do
trabalho sejam facilmente compreendidas e seja autoexplicativo.
Não é necessária a inserção de abstract e nem de referências.

ORIENTAÇÕES QUANTO À CONDUÇÃO DOS TRABALHOS:
A apresentação de Tema Livre será feita em sala de aula (prédio 12) em formato power point.
Tema Livre
No dia marcado (sexta-feira, 12/11/2021), o apresentador terá cinco (05) minutos para exposição,
devendo estar na sala de aula (previamente divulgada), no mínimo, 15 minutos antes do horário previsto.
Serão destinados 10 minutos para a arguição.
Em caso de dúvidas, contatos pelo e-mail: jouri@uricer.edu.br ou (54) 3520 9000 (ramal 9310).

APÊNDICE A – MODELO DE RESUMO

CATEGORIA
☐

Revisão de Literatura

☐

Relato de Caso Clínico/Experiência

☐

Pesquisa

Título
Autor¹, Autor¹, Autor², Autor¹, Autor¹
¹Instituiçâo
²Instituição
Introdução: Escreva aqui a introdução do trabalho. Objetivo: Escreva aqui os objetivos do trabalho.
Faça as outras seções de acordo com a categoria escolhida [...].

Palavras-chave: __________; ___________; ____________.

