Fundação Comunitária Tricordiana de Educação
Universidade Vale do Rio Verde – UninCor
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

EDITAL DO X ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E VIII JORNADA
INTEGRADA DE ODONTOLOGIA, MEDICINA E ENFERMAGEM (JIOME) DA
UNINCOR, CAMPUS BELO HORIZONTE

A UninCor, por intermédio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão,
realizará nos dias 20 e 21 de novembro de 2018 o X ENCONTRO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA e VIII JORNADA INTEGRADA DE ODONTOLOGIA, MEDICINA E
ENFERMAGEM (JIOME) do campus Belo Horizonte.
O X ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e VIII JORNADA INTEGRADA DE
ODONTOLOGIA, MEDICINA, ENFERMAGEM (JIOME) terá sua abertura às 8 horas do dia
20 de novembro e seu encerramento para o curso de Odontologia e Medicina às 16h e para
o curso de Enfermagem às 21:30 horas do dia 21 de novembro com as devidas premiações
dos trabalhos apresentados.
O último evento realizado foi marcado pela expressiva participação dos alunos o que
indica que a pesquisa está se tornando uma rotina na Universidade Vale do Rio Verde
(UninCor), contribuindo para a qualificação cada vez maior dos nossos estudantes, além de
resultar em inúmeros benefícios para a sociedade, por intermédio do repasse dos
conhecimentos gerados nos trabalhos realizados.

Disposições Gerais
1. Serão aceitos trabalhos de pesquisa resultantes de experiência científica e/ou tecnológica
desenvolvidos no nível de iniciação científica (alunos de graduação).
2. Serão aceitos Trabalhos de conclusão de curso (em suas modalidades: monografias dos
cursos de graduação, revisões de literatura, relatos de casos e projetos de pesquisa) e
Projetos Integradores.
3. Poderão se inscrever todos os professores e alunos dos cursos de graduação em
Odontologia, Medicina e Enfermagem da UninCor e de outras instituições de ensino.
4. Somente poderão ser inscritos para participar do X Encontro de Iniciação Científica e
VIII Jornada Integrada de Odontologia, Medicina e Enfermagem (JIOME) da UninCor os
trabalhos que tenham, seus respectivos projetos de pesquisa devidamente cadastrados e
protocolados na Assessoria de Pesquisa da Universidade.
5. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo endereço divulgado no site da
Universidade de acordo com os prazos a baixo descritos
Participação: 22 de outubro de 2018 a 18 de novembro de 2018
Apresentação oral/banner: 22 de outubro de 2018 a 09 de novembro de 2018
6. Todos os trabalhos que envolvam seres humanos ou animais deverão estar
acompanhados do Termo de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UninCor ou
instituição de origem do pesquisador.

7. Todos os trabalhos de alunos da UninCor, contemplados com bolsas de iniciação
científica (FAPEMIG) e (Institucional) no ano de 2018 serão obrigatoriamente apresentados
no X Encontro de Iniciação Científica da UninCor.
8. Todo trabalho que não apresentar o respectivo resumo conforme as Normas do X
Encontro de Iniciação Científica e VIII Jornada Integrada de Odontologia, Medicina e
Enfermagem (JIOME) da UninCor não serão aceitos. O retorno dos resumos, da modalidade
apresentação oral, aprovados será feito aos respectivos autores até 12/11/2018 com os
horários e dias de apresentação definidos.
9. Os trabalhos entregues à Assessoria de Pesquisa fora dos prazos estipulados serão
desconsiderados para efeito de inscrição no X Encontro de Iniciação Científica e VIII
Jornada Integrada de Odontologia, Medicina e Enfermagem (JIOME).
10. Será permitida a participação na qualidade de orientador em até 07 (sete) trabalhos de
pesquisa; como co-orientador não será feita restrição quanto ao número de trabalhos
apresentados.
11. Somente serão aceitos o máximo de 07 (sete) autores para cada trabalho.
12. Os trabalhos aceitos terão seus resumos publicados nos Anais do X Encontro de
Iniciação Científica da UninCor, campus Belo Horizonte.
13. Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de banner ou apresentação oral, em
local determinado pela Comissão Organizadora.
14. O trabalho deverá ser apresentado, obrigatoriamente, por no máximo 2 (dois) estudantes
que tenham efetivamente participado de sua elaboração e/ou execução, o qual poderá ser
arguido pela Comissão Avaliadora.
15. Será conferido certificado ao apresentador do trabalho, cujo nome será o primeiro a
constar, incluindo posteriormente os nomes de todos os autores no mesmo certificado.
17. Todos os trabalhos, no momento da apresentação, serão avaliados pela Comissão
Avaliadora do evento, composta por pesquisadores e professores da UninCor e de outras
Instituições de Ensino Superior ou de Pesquisa.

Normas para Elaboração dos Resumos
1. O corpo do resumo deverá ter, no mínimo, 1800 e, no máximo, 2500 caracteres (sem
espaço) e não poderá conter gráficos, figuras, radiografias, fotos, tabelas ou referências
bibliográficas.
2. Os resumos deverão ser escritos em Folha A4, Fonte Arial, Tamanho 10, Espaço simples
em um único parágrafo, com texto “justificado”, Margens: Superior 2,5 cm; Inferior 2,5 cm;
Esquerda 3 cm; Direita 2,5 cm; obedecendo a seguinte forma:
* Título: escrito com LETRA MAIÚSCULA, EM NEGRITO, em fonte Arial, Tamanho 14.
* Autores: relacionar os nomes de todos os autores, sem títulos, o último nome em letra
maiúscula (o nome do apresentador deverá estar grifado); nome da instituição (abreviar
quando necessário); e-mail de pelo menos de um dos autores, de preferência do orientador.
* Palavras-Chave: em Arial, Tamanho 12, em NEGRITO, no máximo, 3 palavras.
* Resumo: deve conter introdução; objetivo da investigação; metodologia utilizada; principais
resultados; análise estatística (quando apropriado), principais conclusões; nome da agência
de apoio (em Nota de Rodapé), quando houver.

Modalidade da apresentação: oral ( ) ou banner( )
Exemplo de Resumo – (substituir o exemplo pelo resumo do acadêmico)
PREVALÊNCIA DE XEROSTOMIA, ALTERAÇÕES DA
NORMALIDADE E LESÕES DE MUCOSA BUCAL NA CIDADE DE
TRÊS CORAÇÕES – MG: estudo preliminar
Lorena de Andrade e SOUZA1, Luis Cláudio PRADO2, Soraya de Mattos Camargo
GROSSMANN3
¹Estudante de Odontologia/UNINCOR – e-mail: loryandrade13@gmail.com
2Estudante Mestrado Clínica Odontológica/ UninCor – e-mail:
lLuis_claudio74@gmail.com
3Orientadora e Professora do Curso de Odontologia/ UninCor –
prof.soraya.grossmann@unincor.edu.br
Palavras-Chave: Epidemiologia. Lesão. Xerostomia.
RESUMO
Objetivou-se investigar a prevalência de xerostomia, alterações de normalidade e
lesões em mucosa bucal na população da cidade de Três Corações-MG. A partir de
um estudo transversal foram avaliados indivíduos residentes na cidade de Três
Corações-MG, a partir de uma Campanha de Saúde Bucal e Prevenção de Câncer
de Boca, após a aprovação do CEP-Unincor (229299). Após anamnese, os
indivíduos foram examinados intrabucalmente e responderam a um questionário
referente à xerostomia. Os critérios clínicos de diagnóstico e nomenclatura das
lesões fundamentais adotados foram os propostos pelo Saúde Bucal (SB) Brasil
(2000). As lesões decorrentes de cárie dentária, abscessos periapicais de origem
endodôntica e doença periodontal foram excluídas por não constituírem objeto deste
estudo. As lesões em mucosa bucal foram observadas em 41,43% dos avaliados e
as alterações da normalidade estão presentes em 37,86%. No gênero feminino a
incidência foi maior (55,17%), e a sétima década de vida apresentou maior
incidência para lesões (27,59%) e alterações da normalidade (22,24%).
A
candidíase foi a lesão mais presente (10,00%) seguida pela hiperplasia fibrosa
inflamatória (7,14%) e pelo fibroma (4,29%). A xerostomia foi relatada por 64,52%
das mulheres do total de 22,14% dos entrevistados e a sétima década de vida
(35,48%) com maior incidência. Os dados mostram que as alterações de
normalidade, lesões bucais e xerostomia foram frequentemente na população
estudada, sendo assim novos estudos incluindo maior amostra da população devem
ser realizados.
APOIO: A aluna Lorena de Andrade e Souza agradece a Bolsa de Iniciação Científica fornecida pela
Universidade Vale do Rio Verde - UninCor.

Apresentação dos Trabalhos
Os trabalhos que serão apresentados na forma de banner, que deverão conter: título
do trabalho, instituição, autores, objetivos, metodologia, resultados, conclusões e as
referências bibliográficas mais importantes.
O banner deverá ter as seguintes dimensões: altura: 120 cm (um metro e vinte
centímetros) e largura: 80 cm (oitenta centímetros) Em anexo, sugestões para sua
confecção.
Os banners deverão ser anexados ao local de apresentação de acordo com sua
numeração e horário divulgados juntamente com o aceite.
A presença do apresentador é obrigatória durante todo tempo de exposição do
banner.
A retirada do banner é de responsabilidade dos autores e deverá ocorrer logo após o
período de exposição.
Já os trabalhos apresentados na modalidade apresentações orais devem ser
entregues em pen drive para comissão organizadora ou encaminhados por e-mail para
icbh@unincor.edu.br com antecedência mínima de 1 hora da apresentação. As
apresentações orais devem ser feitas em power-point e deverão conter: título do trabalho,
instituição, autores, objetivos, metodologia, resultados, conclusões e as referências
bibliográficas mais importantes. O tempo de apresentação não deve ultrapassar 10 minutos.
O apresentador necessariamente deverá ser um dos autores do trabalho.

Avaliação dos Trabalhos
A avaliação dos trabalhos selecionados será feita pela Comissão Avaliadora. Serão
avaliados os resumos e os banners apresentados e os resumos e as apresentações orais,
com os itens a serem avaliados descritos na Ficha de Avaliação, que segue em anexo. Para
cada item serão atribuídos de 0 a 10 pontos resultando num total de 100 pontos. As
apresentações orais terão 3 (três) avaliadores e as apresentações de banner terão 2 (dois)
avaliadores.

Premiação dos Trabalhos
Serão premiados os três trabalhos com maior nota na modalidade banners e os três
trabalhos com maior nota na modalidade apresentação oral. Todos os autores dos trabalhos
premiados receberão menção honrosa. A premiação acontecerá em um horário prédeterminado pela comissão organizadora e será divulgado nas mídias sociais da UninCor.

IX ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e VII JORNADA
INTEGRADA DE ODONTOLOGIA E MEDICINA (JIOME) DA
UNINCOR, CAMPUS BELO HORIZONTE
FICHA DE AVALIAÇÃO
Tempo de apresentação - Máximo 10 minutos
Título, modalidade e
número do Trabalho:
1

Título do trabalho

2

Objetivos

3

Metodologia

4

Resultados

5

Conclusões

6

Estrutura e Sequência do Trabalho

7

Qualidade do Material Apresentado

8

Postura e Linguagem Acadêmica na Apresentação

9

Domínio do Assunto e Relevância Expressa pelo Apresentador

10 Tempo
TOTAL
Nome do Avaliador
e assinatura:
Obs.: Atribuir de 0 a 10 pontos em cada item e fazer o somatório.
Prof. Ma. Ana Maria Rebouças Rodrigues
Coordenadora da JIOME, campus Belo Horizonte
Prof. Drª. Carolina Freitas Lage
Coordenadora da JIOME, campus Belo Horizonte
Prof. Dr. André Oliveira Naufel Toledo
Coordenador do curso de Odontologia, campus Belo Horizonte
Prof. Ms. Daniel dos Santos Fernandes
Coordenador do curso de Enfermagem, campus Belo Horizonte
Prof. Drª. Eliane Freitas Drumond
Coordenadora do curso de Médicina, campus Belo Horizonte
Prof. Drª. Graziella Patrício Pereira Garcia
Assessoria de Pesquisa, campus Belo Horizonte
Prof. Drª. Ivana de Cássia
Direção Acadêmica, campus Belo Horizonte

