REGULAMENTO DO CONCURSO DE PAINÉIS CIENTÍFICOS DO 24º CIORJ
NORMAS GERAIS PARA O CONCURSO DE PAINÉIS CIENTÍFICOS
1. O concurso de painéis científicos do 24º CIORJ será dividido em duas categorias de acordo com o nível de formação:
1.1. Iniciação científica (para acadêmicos de graduação em Odontologia)
1.2. Profissional (para cirurgiões-dentistas formados, cursando ou com cursos de especialização, mestrado e/ou doutorado
concluídos)
2. Cada categoria contemplará três modalidades: painéis científicos de pesquisa, painéis científicos clínicos e painéis científicos de
revisão de literatura. Não será permitida a inscrição de mais de um trabalho pelo mesmo autor. O autor deverá escolher
apenas uma modalidade para concorrer;
3. Os acadêmicos deverão ser orientados por um docente, que deverá estar na cota dos coautores;
4. O grupo de integrantes deverá ser composto pelo autor e, no máximo, quatro coautores;
5. O autor será aquele responsável pela inscrição do trabalho, bem como pela apresentação na data estipulada pela comissão
científica e deverá estar inscrito no 24º CIORJ.
6. Coautores poderão ser apresentadores do painel científico, caso não seja possível a presença do autor, desde que tenham feito
sua inscrição no 24º CIORJ;
7. Não será permitida a troca de integrantes no grupo;
8. Não serão aceitos trabalhos enviados via fax, e-mail, correio ou qualquer outro meio que não seja a inscrição on-line através do
site do 24º CIORJ (www.ciorj.org.br);
9. As inscrições dos painéis científicos estarão disponíveis impreterivelmente até 07/06/2019;
10. Os resumos enviados deverão ser aprovados e selecionados de acordo com os critérios técnico-científicos e de espaço físico
disponível no evento. A comissão dos trabalhos científicos não emitirá parecer ou justificativas para a não seleção de trabalhos
inscritos, já que a não seleção não caracteriza demérito para o trabalho;
11. O trabalho que for inscrito fora das normas não será avaliado pela comissão dos trabalhos científicos;
12. Os trabalhos aceitos para apresentação assim como as planilhas de datas e horários de apresentação estarão disponíveis no
site do 24º CIORJ (www.ciorj.org.br) a partir de 28/06/2019. As datas e horários não poderão ser alterados;
13. O grupo de autor e coautores dos painéis científicos autorizará, através do formulário de inscrição, a ABO-RJ a publicar e/ou
divulgar fotos do trabalho em qualquer meio ou via de divulgação, nacional e internacional, não cabendo qualquer direito
autoral ou sobre o uso da imagem;
14. O conteúdo dos trabalhos aceitos é de responsabilidade de seus autores;
15. Para cada painel científico inscrito será emitido somente um certificado, entregue ao apresentador, ao final do turno de
apresentação;
16. O formulário de inscrição do painel científico deverá ser devidamente preenchido pelo autor;
17. O título do trabalho deverá conter no máximo 140 caracteres (contando com os espaços), em português;
18. Deve-se selecionar a especialidade em que o trabalho se enquadre (ex.: Periodontia, Endodontia, etc.);
19. O resumo do trabalho deverá ter entre 1.200 e 1.400 caracteres (contando com os espaços), em português;
20. Os painéis científicos deverão ter as dimensões entre 1,50m de altura e 0,90m de largura de área útil;
21. O título e o resumo usados no painel científico devem ser os mesmos descritos no formulário de inscrição;
22. No painel científico, o título deverá estar escrito com letras maiúsculas e, abaixo dele, deverão constar os nomes do autor e
coautores com letras menores;
23. Os painéis científicos deverão ser auto-explicativos, de preferência com o mínimo possível de texto e o máximo de ilustrações
(fotografias, figuras, tabelas, gráficos, etc.);
24. Os Painéis serão apresentados de 17 a 19 de julho de 2019, divididos em: 1º Turno - de 14h às 16h30 e 2º Turno - de 17h às
19h30;
25. Durante o período de exposição do painel científico, o apresentador deverá estar à disposição dos participantes do 24º CIORJ,
assim como da comissão avaliadora;
26. A montagem, a guarda e a desmontagem dos painéis científicos ficarão sob responsabilidade dos autores. A comissão dos
trabalhos científicos não se responsabilizará por eventuais danos;
27. Serão escolhidos pela comissão dos trabalhos científicos do 24º CIORJ os cinco melhores painéis de cada categoria,
independente da modalidade, que serão convidados a serem reapresentados na final do Concurso, dia 20/07/2019 (vide normas
específicas para a final);
28. O concurso de painéis científicos do 24º CIORJ premiará os cinco melhores painéis científicos de cada categoria (Iniciação
científica e profissional), da seguinte maneira: os primeiros colocados receberão R$ 2.000,00, segundos colocados R$ 1.000,00,
terceiros colocados receberão R$ 500,00; os quartos e quintos colocados receberão um certificado de menção honrosa;
29. Os prêmios serão entregues no último dia do evento (20/07/2019) somente para os autores dos painéis científicos agraciados.
Os outros componentes (coautores e/ou orientadores) receberão certificados relativos à premiação.
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS PAINÉIS CIENTÍFICOS DE PESQUISA
Caso o estudo envolva pesquisa com seres humanos, informar o número do protocolo da aceitação da pesquisa pelo Comitê
de Ética em Pesquisa - CEP, de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, durante a redação do resumo
no momento da inscrição, e portar uma cópia do mesmo no dia da apresentação;
Caso o estudo envolva pesquisa com animais, informar o número do protocolo da aceitação da pesquisa pela Comissão de
Ética no uso de animais - CEUA, de acordo com a lei Federal Nº 11.794 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal, durante a redação do resumo no momento da inscrição, e portar uma cópia do mesmo no dia da apresentação.
Os itens Objetivos ou Proposição, Materiais e Métodos, Resultados e Conclusões são importantes para o bom
entendimento do texto científico, mas não deverão estar explicitados no resumo na forma de tópicos, e sim em texto corrido,
sem tabulações nem divisão de parágrafos;
Os painéis científicos de pesquisa deverão ser auto-explicativos, de preferência com o mínimo possível de texto e o máximo
de ilustrações (fotografias, figuras, tabelas, gráficos, etc.);
Serão considerados itens obrigatórios para todos os painéis científicos de pesquisa: Título, Nome dos integrantes,
Introdução, Proposição, Materiais e Métodos, Resultados, Conclusões e Referências Bibliográficas. Item opcional: Abstract.
Todos os textos deverão estar escritos em português.
NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS PAINÉIS CIENTÍFICOS CLÍNICOS
Os itens Objetivos ou Proposição, Relato do caso e Conclusões são importantes para o bom entendimento do texto
científico, mas não deverão estar explicitados no resumo na forma de tópicos, e sim em texto corrido, sem tabulações nem
divisão de parágrafos;
Os painéis científicos clínicos deverão ser auto-explicativos, de preferência com o mínimo possível de texto e o máximo de
ilustrações (fotografias, figuras, tabelas, gráficos, etc.);
Serão considerados itens obrigatórios para todos os painéis científicos clínicos: Título, Nome dos Integrantes, Introdução,
Proposição, Relato do Caso e Conclusões. Serão opcionais: Abstract e Referências Bibliográficas. Todos os textos deverão
estar escritos em português.
NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS PAINÉIS CIENTÍFICOS DE REVISÃO DE LITERATURA
Os itens Objetivos ou Proposição, Revisão da Literatura, e Conclusões são importantes para o bom entendimento do texto
científico, mas não deverão estar explicitados no resumo na forma de tópicos, e sim em texto corrido, sem tabulações nem
divisão de parágrafos;
Serão considerados itens obrigatórios para todos os painéis científicos de revisão: Título, Nome dos Integrantes, Introdução,
Proposição, Revisão da Literatura, Conclusões e Referências Bibliográficas. Será opcional: Abstract. Todos os textos
deverão estar escritos em português.

FINAL
APRESENTAÇÃO DOS 5 FINALISTAS DE CADA CATEGORIA (INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
PROFISSIONAL), INDEPENDENTE DA MODALIDADE (CLÍNICO, PESQUISA E REVISÃO DE
LITERATURA)
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA A FINAL
Coautores poderão ser apresentadores do trabalho, caso não seja possível a presença do autor;
Não será permitida a troca de integrantes no grupo;
Os resultados e informações para a realização da final ficarão disponíveis no evento, no dia 19/07/2019, a partir das 20h00,
fixados na secretaria do concurso de painéis;
As apresentações serão realizadas no dia 20/07/2019, das 14h00 às 16h30;
A final acontecerá no local destinado à exposição dos painéis;
Os painéis finalistas serão organizados por categorias e avaliados pelas bancas designadas pela coordenação do concurso
para cada uma delas;
As categorias serão julgadas por uma banca composta por 3 membros cada;
O tempo disponível para cada apresentação será de 15 minutos, seguidos por 5 minutos para arguição da banca avaliadora;
Os prêmios serão entregues somente para os autores dos painéis científicos agraciados. Os outros componentes (coautores
e/ou orientadores) receberão certificados relativos à premiação.

