
                                            

 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 
NORMAS GERAIS: 

1. A apresentação de trabalhos será dividida nas seguintes categorias: painel, mesa 
demonstrativa, tema livre, fórum clínico, fórum científico (projeto) e fórum científico 
(trabalho concluído). Todas as modalidades serão premiadas através de julgamento, por 
banca examinadora, cuja decisão é soberana e inquestionável. 

 
2. Ao submeter o trabalho, deve-se escolher o evento para apresentação, 10ª JOBA ou 1º 

EBRO. Para possibilitar critérios justos de avaliação e premiação dos trabalhos, 
profissionais estão convidados a enviar seus resumos apenas ao 1º EBRO. 

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

profissionais. 
 

4. Monitores e alunos com bolsa de iniciação científica e de monitoria deverão, 
obrigatoriamente, apresentar um trabalho na 10º JOBA / 1º EBRO. 

 
5. Para apresentação do trabalho, o autor/ apresentador deverá, obrigatoriamente, fazer a 

adesão à 10º JOBA/1º EBRO. 
 

6. Só serão aceitos para avaliação trabalhos enviados para o email 
joba.cientifica@bahiana.edu.br. Para inscrição, os resumos deverão ser enviados, 
juntamente com a ficha de inscrição, que estará disponível no blog da 10ª JOBA 
(http://joba10.blogspot.com) e no site do Bahiana JOBA (www.bahiana.edu.br). 

 
7. O prazo final para recebimento dos resumos para avaliação pela comissão científica será o 

dia 08 de agosto de 2011, valendo data do envio do e-mail. 
 

8. Outras informações poderão ser obtidas através do email: joba.cientifica@bahiana.edu.br.   
 

 

REDAÇÃO DOS RESUMOS: 
- O resumo deverá ser formatado em Word for Windows, em espaço simples e fonte Times New 
Roman, tamanho 12.  
 
- O título em português/inglês deve conter, no máximo, 10 palavras. 
 
- O resumo deverá conter, no máximo, 250 palavras, devendo ser escrito formato estruturado 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. 
 

- Para a categoria Fórum Científico (Trabalho Concluído), será opcional o envio de um Resumo 
Expandido para submissão do trabalho, porém, somente concorrerá à premiação nesta categoria, 
aqueles trabalhos que forem submetidos com envio do resumo expandido. 
 
- Os resumos a serem submetidos a julgamento para apresentação deverão conter os itens a 
seguir;  
 
 
1.  PAINEL/ MESA DEMONSTRATIVA 

Título em português 

Título em inglês 

Autores: Sobrenome, Pré-nome (por extenso).  

Titulações e instituições de origem. 

 

RESUMO: 

Introdução (ressaltando relevância do trabalho). Objetivo. Desenvolvimento (descrição do 
caso clínico ou material e métodos e resultados). Considerações finais/conclusões. 
 
Palavras chaves e keywords. 

 

 

2. TEMA LIVRE 

Título em português 

Título em inglês 

Autores: Sobrenome, Pré-nome (por extenso).  

Titulações e instituições de origem. 

 

RESUMO: 

Introdução (ressaltando relevância do trabalho). Objetivo. Desenvolvimento (revisão de 
literatura). Considerações finais/ conclusões. 
 
Palavras chaves e keywords. 



                                            

 

 

3. FÓRUM CIENTÍFICO (PROJETO) 

Título em português 

Título em inglês 

Autores: Sobrenome, Pré-nome (por extenso).  

Titulações e filiação. 

RESUMO: 

Introdução (ressaltando relevância do trabalho). Objetivo. Material e métodos. 
Resultados esperados.  
 
Palavras chaves e keywords. 
 
 

4. FÓRUM CLÍNICO/ FÓRUM CIENTÍFICO (TRABALHO CONCLUÍDO) 

Título em português 

Título em inglês 

Autores: Sobrenome, Pré-nome (por extenso).  

Titulações e instituições de origem. 

RESUMO: 

Introdução (ressaltando relevância do trabalho). Objetivo. Descrição do caso (Fórum 
clínico) ou Material e métodos (Fórum científico). Resultados. Considerações finais/ 
conclusões. 
 
Palavras chaves e keywords. 

 

RESUMO EXPANDIDO (opcional para a categoria Fórum científico – trabalho concluído): Deve ser 
elaborado com cuidado, pois ele não é nem um resumo convencional nem um artigo completo. 
Resumo Expandido deverá ocupar, no mínimo, três e, no máximo, cinco laudas, incluindo texto, 
tabelas e/ou figuras e referências. É necessário constar em um resumo expandido: 
 
RESUMO EXPANDIDO 

Resumo (máximo de 250 palavras) + Palavras chaves e keywords. 
Introdução  
Metodologia  
Resultados 
Discussão 
Conclusões 
Referências*  



                                            

 

 

 
*Referências do resumo expandido: Deverão respeitar as normas do International Committee of 
Medical Journals Editors (Vancouver Group), disponível no seguinte endereço eletrônico:  
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 
*As referências no resumo expandido devem ser numeradas por ordem de aparecimento no texto 
e citadas entre parênteses: (1), (3,5,8), (10-15). Em citações diretas no texto, para artigos com dois 
autores citam-se os dois nomes. Ex: "De acordo com Santos e Silva (1)...". Para artigos com três ou 
mais autores, cita-se o primeiro autor seguido de "et al.". Ex: "Silva et al. (2) observaram...". 
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 

- A ausência do apresentador no horário determinado dará direito à Comissão Científica de não 
fornecer os certificados e de desclassificá-lo; 
 
- Para as apresentações orais (tema livre e fórum) o tempo será de 15 minutos, com 5, para 
discussão. Os autores poderão utilizar projetor tipo data show, que será disponibilizado na 
jornada. 
 
- Os painéis deverão ter 1,20m de altura e 0,90m de largura; 
 
- Os painéis e as mesas demonstrativas deverão ser expostos durante o período estabelecido pela 
Comissão Científica e o apresentador ficará à disposição durante todo o período de exposição; 
 
- Os painéis da 10ª JOBA serão colocados às 8h e deverão ser retirados às 12h do dia 25 de agosto 
de 2011 (5ª feira); 
 
- Os painéis do 1º EBRO serão colocados às 14h e deverão ser retirados às 18h do dia 25 de agosto 
de 2011 (5ª feira). 
 
 
 
 

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


