
                            

 

 
  

FUNDAÇÃO ESPERANÇA 
INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR (IESPES) 

 
III JORNADA DE ODONTOLOGIA DO IESPES (III JOI) 

 
21 e 22 de Novembro de 2019 

 
O EVENTO 
 

A Fundação Esperança/IESPES, através da Coordenação do Curso de 
Bacharelado em Odontologia, realiza, neste ano, a terceira edição da Jornada 
de Odontologia do IESPES (III JOI). O evento expressa o compromisso da 
instituição em fomentar as trocas de experiências profissionais e científicas 
entre os profissionais que atuam nas diversas áreas da Odontologia em 
Santarém e região. 
 

TEMA: 

Odontologia: Atualidade, inovação e tecnologia. 
 

Objetivos:  
 

 Fomentar o conhecimento científico na área odontológica, abordando 
uma temática multidisciplinar. Envolvendo todos os profissionais e 
acadêmicos de nível técnico (TSB, ACD, TPD) e nível superior (cirurgião 
dentista) da região oeste do Pará; 

 Discutir o mercado de trabalho e as principais novidades das áreas de 
ortodontia, reabilitação oral, harmonização facial e dor orofacial. 
Catalisando a circulação interdisciplinar de conhecimentos dentro do 
ambiente acadêmico, contextualizando com a realidade regional e local; 

 Estimular uma visão crítica e reflexiva por meio da pesquisa e exposição 
de resultados e ideias (iniciação científica), proporcionando a 
socialização desses trabalhos ao meio acadêmico e profissional; 
 

Quem pode participar: 
 

Dentistas, técnicos em saúde bucal, técnicos em prótese dentária e 
acadêmicos de graduação e pós-graduação de instituições de ensino superior 
e técnico da área odontológica, e demais profissionais e acadêmicos da área 
da saúde afins. 

 
INSCRIÇÕES 
Início: 04/10/2019 
Término: 21/11/2019 
 



INVESTIMENTO  
Estudantes graduação: R$ 35,00 
Estudantes Cepes: R$20,00 
Profissionais: R$ 50,00 
Técnico em Saúde Bucal: R$25,00 
 
Carga Horaria: 16 horas  
 
DATAS IMPORTANTES 

 Envio dos trabalhos: 04/10/2019 a 25/10/2019  

 Divulgação dos trabalhos aprovados: 08/11/2019 

 Exposição dos Trabalhos aprovados: 22/11/2019  

 
 
MODALIDADES DOS TRABALHOS QUE PODEM SER APRESENTADOS 
 

 Resumo para apresentação na III JOI será aceito em quatro 
modalidades:  

I) como trabalho de pesquisa ou de tecnologia de inovação, contendo 
caracterização do tema, justificativa, objetivo da pesquisa, metodologia 
utilizada, resultados e conclusão/considerações finais;  

II) como trabalho de extensão, caracterizando uma intervenção junto à 
comunidade, contendo introdução, descrição das principais ações 
desenvolvidas, resultados alcançados e considerações finais; 

III) como estudo/relato de caso, apresentando introdução, revisão da 
literatura, metodologia, resultados e conclusão;  

IV) como de revisão da literatura, apresentando introdução, capítulos e 
conclusão. 

      - Ver mais orientações sobre o resumo no anexo A. 
 

Observação:  
 

1- Para submeter resumos pelo menos um dos autores deverá estar 
inscrito. 

2- Serão aceitos trabalhos que contenham a quantidade máxima de 8 
integrantes por trabalho. 

3- Os trabalhos aprovados serão apresentados em formato de pôster no 
dia 22/11. Autores de trabalhos aprovados que faltarem no dia da 
apresentação não terão direito à certificação da apresentação. 

 
 
 
 
 

 
 

Verena Pereira Maia Miranda 
Coordenadora do curso de Odontologia do Iespes 

ANEXO A 

 



NORMAS PARA ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DOS RESUMOS PARA A 

III JORNADA DE ODONTOLOGIA DO IESPES 

Nome do primeiro autor1  

Nome do segundo autor2  

 

 

Para apresentar seu trabalho, o autor deverá submeter o resumo através do e-mail 

jornada2019certificado@hotmail.com até as 23h59 do dia 25/10/2019.  A aceitação do 

trabalho estará disponível nos murais e na coordenação do curso de odontologia da 

instituição no dia 08/11/2019. O trabalho será publicado na forma em que for 

submetido, sendo, portanto, de inteira responsabilidade do (s) autor (es) a forma e o 

conteúdo apresentados. Na inscrição, o autor deverá informar: nome completo, título do 

trabalho, e-mail, tipo do trabalho (trabalho de pesquisa, trabalho de extensão, 

estudo/relato de caso ou revisão da literatura). Todos os resumos inscritos devem ser 

acompanhados de uma declaração em que os autores autorizam a publicação no evento 

(ANEXO B). O resumo deverá conter no máximo UMA lauda (incluindo título e todos 

os dados solicitados, além das notas de rodapé), editado em Word for Windows, com 

fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples e alinhamento 

justificado. O Título do trabalho deverá estar em letras maiúsculas e em negrito, e 

devem constar ainda: Nome do(s) autor (es), instituição e e-mail para correspondência. 

O resumo deverá ser em parágrafo único, onde devem estar inseridos: introdução, 

referencial teórico, objetivo do estudo, metodologia, resultados e conclusão ou 

proposição. Abaixo do texto, devem-se indicar três palavras-chave e, após estas, as 

siglas dos órgãos financiadores, se for o caso.  

 

Palavras-chave: elaboração de resumo, pesquisa, iniciação científica.  

Órgão financiador: Fundação Esperança/IESPES  

______________________________________________________________________  

1 Titulação do primeiro autor e instituição onde está vinculado, seguido de e-mail  

2 Titulação do segundo autor e instituição onde está vinculado, seguido de e-mail 
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ANEXO B 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 

Santarém, ____ de __________ de 2019. 

 

 

Sobre o trabalho intitulado: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

de autoria de,  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

o qual submetemos à apreciação da III Jornada de Odontologia do IESPES para nela ser 

publicado, declaramos que:  

 

- Participamos suficientemente da pesquisa e/ou da confecção do trabalho para tornar 

pública nossa responsabilidade pelo seu conteúdo.  

- O trabalho é original, não contendo dados falsificados, plagiados ou fraudulentos e 

todos os autores acima citados consentiram com a publicação de seus resultados nesse 

evento.  

- Se solicitado, forneceremos ou cooperaremos totalmente na obtenção e fornecimento 

de dados sobre os quais o trabalho está baseado, para exame dos responsáveis pelo 

evento. 

 

 

 

Assinatura 

 

____________________________________ 

Nome do Autor Principal 

Número do RG 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C 

 

NORMAS PARA BANNERS  

Veja as regras para composição do banner: 

a) É obrigatório que o banner seja confeccionado com cordão para pendurar. 

b) Dimensões do pôster - sugerimos atenção: 

Largura: mínima 50cm e máxima 90cm 

Altura: mínima 80cm e máxima 120cm 

c) Deverá constar no pôster: 

 Título idêntico ao do resumo aceito 

 Nomes e instituições dos autores 

d) O banner deverá ter clareza 

Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos 

possíveis. 

Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 

compreendidas. 

 


