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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 e 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 

22/11/2022 (terça-feira). A inscrição dos trabalhos deverá acontecer no site da URI, acompanhada 

da inscrição na V Jornada Odontológica da URI.  

A aprovação dos resumos será de responsabilidade da Comissão Científica da V JOURI. Os 

trabalhos aprovados serão divulgados dia 28/11/2022 (segunda-feira) via story, no instagram 
do Diretório Acadêmico de Odontologia (@daourie).  

http://decs.bvs.br/


ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS: 

Para os trabalhos APROVADOS, deverão ser confeccionados pôsters com o seguinte 

formato: 

1. Tamanho A0 (841x1189 mm), seguindo o modelo fornecido pela comissão organizadora da 

JOURI: formatação pôster 

2. O texto do trabalho deverá ser organizado em função da categoria em que se 
enquadra, bem como o formato fornecido pode ser alterado, contanto que o cabeçalho 
seja mantido padrão. 

3. 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 sejam autoexplicativas; 

4. Não é necessária a inserção de abstract e nem de referências; 

5. O trabalho deve ser impresso no tamanho supracitado, e exposto no auditório do prédio 8, 

no dia 01/12/2022, sendo a impressão de responsabilidade dos autores, bem como 

entregá-lo à comissão organizadora antes ou no momento do credenciamento, 

também no dia 01/12/2022. Dessa forma, os trabalhos serão expostos pela comissão 

organizadora. 

6. Dúvidas? Nos envie uma mensagem via Instagram no @daourie 

 

ORIENTAÇÕES QUANTO À CONDUÇÃO DOS TRABALHOS: 

No dia marcado (sexta-feira, 02/12/2022), o apresentador terá cinco (05) minutos para 

exposição, devendo estar no local (previamente divulgado), no mínimo, 15 minutos antes do horário 

previsto. Serão destinados 10 minutos para a arguição.   

https://www.canva.com/design/DAFR5EDOifo/7sEnD_aWWGlyhw7BocJqjg/view?utm_content=DAFR5EDOifo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview


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: __________; ___________; ____________. 


