
INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS – XIII Jornada Odontológica da 
UNITRI 
 

• O apresentador deverá ter sua adesão ao congresso devidamente efetivada até 
08/10/2018. 

• Prazo para envio de trabalhos: até 08/10/2018. 
• Data de apresentação dos trabalhos: 25/10/2018 no Centro Universitário do 

Triângulo - UNITRI. Av. Nicomedes Alves dos Santos, 4545 - Gávea, Uberlândia – 
MG.  

• Os resumos deverão ser enviados via e-mail para: 13jornadaunitri@gmail.com 
• Resultado no site e envio da aprovação aos autores correspondentes: até 

11/10/2018. 
• Divulgação do horário da apresentação: até 23/10/2018. 
• Os resumos deverão ser inseridos na ficha de submissão disponível para 

download (Word). 
• Modalidade de Apresentação: Painel digital (conforme modelo disponível). Os 

painéis deverão seguir o modelo, sendo que cores, posição dos tópicos e 
disposição de esquemas, figuras, etc. ficam por conta do apresentador. O 
tamanho das fontes e do painel (50 cm de largura e 90 cm de altura) deverá ser 
respeitado.  

• Os arquivos deverão ser salvos em PDF para apresentação e enviados 
identificados pelo número de registro para o e-mail 13jornadaunitri@gmail.com 
até o dia 18/10/2018 

• Categoria: Graduação ou Pós-Graduação 
• Máximo de trabalhos por autor correspondente/apresentador: 1 
• Os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados na revista e-RAC ISSN: 

2318-728X, em formato digital.  
• (http:// http://www.computacao.unitri.edu.br/erac/index.php/e-rac/index) 
• Os certificados (contendo o título do trabalho e o nome de todos os autores) 

serão emitidos somente para os trabalhos efetivamente apresentados na data e 
horário estipulados. 

• Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados em um tempo máximo de 5 
minutos, seguida pela arguição pela comissão examinadora por um tempo 
máximo de 5 minutos. Caso este tempo seja ultrapassado, o apresentador será 
gentilmente solicitado a finalizar sua apresentação. 

• Os seguintes critérios serão utilizados pelas comissões julgadoras para avaliação 
dos painéis: originalidade e relevância do tema, apresentação do painel, nível de 
conhecimento e argumentação oral do apresentador. 

 
NORMAS DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 
1- Baixe a ficha de submissão 
2- Selecione sua Categoria - Graduação ou Pós-graduação 
3- Selecione o tipo de trabalho que será apresentado – “Caso Clínico”; “Trabalho 
Experimental / Pesquisa” ; “Revisão de Literatura”. 
4- Escreva o número relacionado à área temática e especifique a disciplina: 
Área 1: Saúde coletiva; Cariologia; Odontopediatria; Ortodontia; Odontologia legal.  
Área 2: Dentística; Prótese; Materiais Dentários. 



Área 3: Implantodontia; Periodontia; Cirurgia. 
Área 4: Ciências Propedêuticas (Patologia; Estomatologia; Radiologia); Endodontia. 
Área 5: Área básica; Disciplinas correlatas. 
5- Título: Título completo em português (limitado a 10 palavras ou menos). O título 
deverá ser dinâmico e conclusivo, e não descritivo. 
6- Autores: O apresentador deverá ser o primeiro autor do trabalho (limite de 1 autor 
apresentador e até 5 co-autores). Deverá constar na ficha: Nome completo, Instituição 
e E-mail de cada autor. 
7- Resumo: O resumo deverá ser enviado em português, e deverá ter, no máximo, 200 
palavras (ou menos).  

• Para Trabalho experimental/pesquisa, o texto deverá ser estruturado, contendo 
Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados, Conclusões. Estas palavras deverão 
aparecer no resumo e não precisam necessariamente iniciar linhas. Não inclua 
referências. 

• Para Casos clínicos, o resumo deverá estar estruturado em: Introdução, 
Objetivos, Apresentação do(s) Caso(s), Discussão e Conclusões. Estas palavras 
deverão aparecer no resumo e não precisam necessariamente iniciar linhas. Não 
inclua referências. 

• Para Revisão de literatura, o resumo deverá estar estruturado em: Introdução, 
Objetivos, Metodologia, Revisão da literatura, Discussão, e Conclusões. Estas 
palavras deverão aparecer no resumo e não precisam necessariamente iniciar 
linhas. Não inclua referências. 

• O resumo não deve conter citações, abreviaturas, nome dos autores ou 
informações sobre agência de financiamento. 

8- Palavras chave/Descritores: Selecionar até 3 palavras-chaves (correspondem às 
palavras ou expressões que identifiquem o conteúdo do resumo). Deve-se consultar a 
lista de “Descritores em Ciências da Saúde - DeCS”, elaborada pela BIREME, (disponível 
em http://decs.bvs.br/) ou a lista de “MeSh - Medical SubjectHeadings” (disponível em 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 
9- Enviar a ficha para: 13jornadaunitri@gmail.com 
10- Aguarde a confirmação de recebimento e aprovação. 


