NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
NORMAS GERAIS
1.

A apresentação de trabalhos será dividida nas seguintes categorias: painel – relato de
caso clínico; painel – revisão de literatura; painel – pesquisa; mesa demonstrativa;
tema livre (profissional e acadêmico); fórum clínico (profissional e acadêmico);
fórum científico (profissional e acadêmico).

2.

Todas as categorias serão premiadas (1º, 2º e 3º lugares), por meio da avaliação da
banca examinadora, cuja decisão é soberana e inquestionável.

3.

Os trabalhos poderão ser apresentados por estudantes da graduação, da pós-graduação
e profissionais.

4.

Todos os trabalhos acadêmicos devem ter, obrigatoriamente, um(a) professor(a)
orientador(a). Caso contrário, o trabalho será automaticamente desaprovado.

5.

Para a apresentação do trabalho, o autor/apresentador deverá, obrigatoriamente, fazer a
sua inscrição na 18ª JOBA.

6.

Todos os trabalhos que serão apresentados na ELO (Encontro de Ligas Odontológicas da
Bahiana) deverão ser submetidos à avaliação.

7.

Para submissão, os resumos deverão ser enviados para o e-mail da Comissão
Científica da JOBA: jobacientifica@gmail.com.

8.

No assunto do e-mail, deve constar a área vinculada ao trabalho: dentística, prótese,
periodontia,
endodontia,
ortodontia,
odontopediatria,
implantodontia,
cirurgia
bucomaxilofacial, radiologia, saúde coletiva, estomatologia e odontologia especial.

9.

Apenas serão aceitos, para avaliação, os trabalhos enviados com: resumo no Word
(modelo disponibilizado no site da JOBA) e comprovante de inscrição do
autor/apresentador na 18ª JOBA.

10. Todos devem usar o modelo de resumo disponibilizado no site da JOBA, que inclui o
resumo e o preenchimento completo da ficha de inscrição.
11. O envio dos resumos para avaliação deverá ser realizado no período de 22/03/2019 a
26/04/2019. Não haverá prorrogação desse prazo.
12. Todos os resumos submetidos dentro das normas gerais serão avaliados pelos
professores da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
13. A organização da JOBA não emitirá pareceres e justificativas para a não aprovação de
trabalhos inscritos, e os resultados não serão passíveis de discussão e/ou
reconsideração.
14. O trabalho que foi inscrito fora das normas gerais não será avaliado pela Comissão
Científica da JOBA.
15. Não será permitida a alteração do resumo após a submissão.

16. A lista dos trabalhos aprovados com respectivas datas e horários das apresentações
estará disponível no site da JOBA, a partir de 03/05/2019.

REDAÇÃO DOS RESUMOS
- O resumo deverá ser formatado em Word (Windows), em espaço simples e fonte Arial de
tamanho 12, seguindo as normas da ABNT 6028:2003.
- O título em português deve conter no máximo 10 palavras. Em letras maiúsculas (caixa alta),
fonte Arial, tamanho 12 e sem abreviaturas.
- O resumo deverá conter no mínimo 250 palavras e no máximo 300 palavras, sendo escrito
em formato estruturado, por extenso e em parágrafo único.
- Deve-se respeitar o limite máximo de 6 autores por trabalho. O apresentador deverá ser o
primeiro autor e o orientador, o último. Deve constar o nome completo dos autores,
separados por ponto e vírgula (;) e sem titulações.
- O painel, tema livre, fórum clínico e fórum científico podem ter apenas um apresentador, e a
mesa demonstrativa, dois apresentadores.
- Palavras-chave: três a cinco palavras-chave obtidas do DECs (www.decs.bvs.br). Devem
estar em letra maiúscula e minúscula, separadas por ponto e vírgula (;).
- Nos resumos deverão constar os itens a seguir:
1. PAINEL / MESA DEMONSTRATIVA
TÍTULO DO TRABALHO
RESUMO:
Introdução (ressaltando relevância do trabalho)
Objetivo
Desenvolvimento (relato do caso clínico / material e métodos / revisão de literatura e
resultados)
Considerações finais / conclusões
Palavras-chave

2. TEMA LIVRE
TÍTULO DO TRABALHO
RESUMO:
Introdução (ressaltando relevância do trabalho)
Objetivo
Desenvolvimento (revisão de literatura)
Considerações finais
Palavras-chave

3. FÓRUM CLÍNICO / FÓRUM CIENTÍFICO
TÍTULO DO TRABALHO
RESUMO:
Introdução (ressaltando relevância do trabalho)
Objetivo
Relato do caso (Fórum Clínico) ou Material e métodos (Fórum Científico)
Resultados
Considerações finais (Fórum Clínico) ou Conclusão (Fórum Científico)

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS:
1- A ausência do(a) apresentador(a) no horário determinado dará o direito à Comissão
Científica de não fornecer os certificados e de desclassificar o trabalho.
2- Apenas o(a) apresentador(a) cadastrado(a) na submissão do resumo poderá apresentar o
trabalho. Caso contrário, o trabalho não será avaliado.
3- Para as apresentações orais (tema livre e fórum), o tempo será de 15 minutos, com mais 5
minutos para perguntas dos avaliadores. O slide deve conter a logo da JOBA. O autor
poderá utilizar o projetor tipo data show, disponibilizado pela JOBA.
4- Para as apresentações dos painéis e das mesas demonstrativas, o tempo será de 10
minutos, com mais 5 minutos para as perguntas dos avaliadores.
5- Os painéis deverão ter 1,20m de altura e 0,90m de largura, seguindo o padrão
disponibilizado no site da JOBA.
6- Será disponibilizada uma mesa plástica para a apresentação de cada mesa demonstrativa.
7- Os painéis e mesas demonstrativas serão colocados às 7h30 e deverão ser retirados às
12h para o período da manhã e colocados 13h30 com retirada às 18h para o período da
tarde.
8- Os painéis e as mesas demonstrativas deverão ser expostos durante todo o turno
determinado pela Comissão Científica na programação de apresentação dos trabalhos.
9- Os apresentadores deverão ficar à disposição durante o período de avaliação estabelecido
pela Comissão Científica.

A não observação das normas implicará na rejeição imediata do trabalho.

