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SEDE1.

Neste ano,  a XXVII I  Jornada  Mineira de
Estomatologia -  JOME  será sediada  pelo Centro
Universitár io de Lavras -  Uni lavras .
Com mais de 55 anos de at iv idade,  o UNILAVRAS
foi  cr iado pelo Educador Canís io Ignácio Lunkes.  
Atualmente possui  mais de 30 cursos de
graduação nas áreas de Educação,  Saúde,
Ciências Humanas Apl icadas e Exatas,  formando
diversos prof iss ionais anualmente.  
O curso de Odontologia do Uni lavras está em
at iv idade há 38 anos e é um dos cursos mais
tradic ionais e respeitados da região.  
Além disso,   o Uni lavras se destaca pela  forte
ident idade na prestação de serv iços à
comunidade,  através de suas at iv idades de
extensão,  que têm benef ic iado mi lhares de
pessoas de Lavras e c idades v iz inhas.

 

Unilavras





2. CIDADE

A cidade de Lavras está local izada no Centro das

Vertentes,  a 230 km de Belo Hor izonte,   370 km

de São Paulo e 420 km do Rio de Janeiro,  e f ica

próxima ao circuito das águas e das cidades

histór icas de Minas Gerais .  

Conhecida como a "Terra dos Ipês e das Escolas" ,

possui  cerca de 103.773 habitantes,  60.000

estudantes e 5 univers idades.

Além de oferecer condições cl imát icas

excelentes,  a c idade dispõe de todos os recursos

indispensáveis a um moderno centro urbano.  É

dotada de bons hotéis,  rede hospitalar ,  comércio,

shopping,  d iversos clubes socia is e esport ivos.

 

Lavras -MG 





A conf i rmação da inscr ição e l iberação para
submissão de resumos só será real izada após o
pagamento da taxa de inscr ição.  O pagamento desta
taxa permite que o inscr i to part ic ipe de TODA a
programação cient í f ica e social  (coquetel ) .    O
quadro abaixo descreve as formas de pagamento.
Cl ique no l ink a seguir  para inscrever-se:
https://eventos.uni lavras.edu.br/

 

 

1º lote (24/02/2023 a 26/03/2023) 

Alunos de graduação e pós-graduação
R$250,00

(Boleto, Pix ou Cartão de crédito em até 12x)
 

Professores e/ou profissionais
R$300,00

(Boleto, Pix ou Cartão de crédito em até 12x)
 

2º lote (27/03 até conforme disponibilidade)

Alunos de graduação e pós-graduação
R$300,00

(Boleto, Pix ou Cartão de crédito em até 12x)
 

Professores e/ou profissionais
R$350,00

(Boleto, Pix ou Cartão de crédito em até 12x)
 

3.INSCRIÇÕES 

Prazos e Pagamentos



 1  -  A  submissão dos resumos  para apresentação de
trabalhos poderá ser  fe i ta  até 17/04/2023 às 23h59 ,
pe lo  l ink  abaixo ou acessando pelo qrcode:
https : / / forms.of f ice .com/r/Scc jEQW0mb
 

Os resumos env iados após este prazo NÃO serão
acei tos .

 

4. TRABALHOS

Normas Gerais

https://forms.office.com/r/SccjEQW0mb


 
2  -  Serão admit idos um (1)  apresentador e  até  c inco
(5)  coautores .  Cada part ic ipante poderá inscrever  no
máximo 1 (um)  trabalho para apresentação como
autor  pr inc ipa l  independente da categor ia  podendo,
no entanto ,  part ic ipar  como coautor  em outros
trabalhos sem número l imite .

3  -  Obr igator iamente ,  um dos coautores deverá ser  o
professor  da Inst i tu ição responsável  pe lo trabalho e ,
esse deve estar  presente no momento da
apresentação do mesmo,  caso se ja  apresentação ora l .

4  -  O apresentador ,  deve estar  inscr i to  na XXVI I I  JOME
e,  obr igator iamente efetuar  o  pagamento do boleto
de inscr ição (não é necessár io  que os coautores
efetuem o pagamento,  caso não part ic ipem do
evento) .  O autor  que submeter  o  trabalho,
automat icamente será o apresentador do trabalho.
Durante o processo de submissão do trabalho o
apresentador deverá ter  em mãos,  a lém do resumo,
os nomes completos ,  CPFs e  e-mai ls  dos coautores
para preenchimento dos dados sol ic i tados.  

CATEGORIAS DOS TRABALHOS:
•Apresentação Oral  de Caso Cl ín ico (Graduação/Pós-
Graduação)
•Painel  Caso Cl ín ico (Graduação/Pós-Graduação)
•Painel  Pesquisa C ient í f ica  (Graduação/Pós-
Graduação) .



NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
Autores :  O pr imeiro autor  deverá ser  o  responsável
pela  submissão do resumo e deve estar  inscr i to  no
evento.  
T í tu lo :  Deve ser  autoexpl icat ivo com no máximo 180
caracteres (com espaços) .

RESUMO CATEGORIA PESQUISA CIENTÍFICA:  
Deverá ser  redig ido na forma de texto corr ido
constando:  introdução,  objet ivos ,  mater ia l  e  métodos,
resul tados e  conclusão,  contendo no máximo 1700
caracteres (com espaços) .  As  pa lavras  introdução,
objet ivos ,  mater ia is  e  métodos,  resul tados e  conclusão,
não deverão estar  expl ic i tadas no resumo sob a  forma
de tópicos ,  mas são i tens importantes para o bom
entendimento do texto c ient í f ico .

No caso de pesquisas que envolvam seres humanos ou
animais ,  deverá ser  informado o número do protocolo
de aprovação da pesquisa no Comitê de Ét ica .  Caso
seja  observado/  constatado i rregular idades este
trabalho não será ava l iado.  O não cumprimento das
normas ac ima descr i tas  resul tará na EXCLUSÃO do
resumo.

 



RESUMO CATEGORIA CASO CLÍNICO (APRESENTAÇÃO
ORAL OU PAINEL ELETRÔNICO):  
Deverá conter  introdução,  re lato de caso c l ín ico
(descr ição do caso com informações c l ín icas ,  exames
complementares ut i l i zados ,  d iagnóst ico ,  manejo e
acompanhamento)  e  cons iderações f ina is ,  com no
máximo 1700 caracteres (com espaços) .  

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
Adequação dos resumos às  normas estabelec idas
descr i tas .  Adequação do trabalho à  categor ia  na qual
fo i  inscr i to .  Apresentação c l ín ica ,  coerência ,
d iagnóst ico ,  deta lhamento do resumo (casos c l ín icos) .
Or ig ina l idade do estudo,  d isponib i l i zação de
informações sobre a  metodologia  empregada,  seus
resul tados ,  ou perspect iva  de resul tados (pesquisa) .

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS
PAINÉIS (CASOS CLÍNICOS E PESQUISAS)
As apresentações serão em forma de PAINEL
ELETRÔNICO.  As  normas para apresentação e env io do
painel  encontram-se abaixo e  devem ser
cr i ter iosamente respei tadas.
Quaisquer  dúv idas ,  env iá- las  pelo emai l :
jome@uni lavras .edu.br
 

mailto:jome@unilavras.edu.br


 As  apresentações deverão ser  preparadas
EXCLUSIVAMENTE seguindo o modelo que está
disponib i l i zado para download no l ink  a  seguir ,
(ut i l i zando ferramenta Power Point ) .  Não poderá ser
ut i l i zada outra  formatação para ev i tar  poss íve is
problemas de conf iguração.

Template Painel

O apresentador d isponib i l i zará de dez (10)  minutos
para sua exposição e c inco (5 )  minutos para d iscussão
com a banca examinadora e  os  demais  part ic ipantes .
O mater ia l  apresentado deverá estar  de acordo com o
resumo env iado.
OS PAINÉIS DOS TRABALHOS ACEITOS DEVERÃO SER
ENVIADOS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA NO
FORMATO JPEG pelo e-mai l  (  jome@uni lavras .edu.br )
ATÉ 10 de maio de 2023,  pois  estes  serão testados
antec ipadamente pela  comissão c ient í f ica .  O env io do
painel  até  essa data é  OBRIGATÓRIO e a  fa l ta  do env io
acarretará na DESCLASSIF ICAÇÃO do trabalho.
A ausência  do apresentador ,  no momento da
apresentação,  IMPLICARÁ NA NÃO AVALIAÇÃO DO
TRABALHO.
Os trabalhos que não forem ava l iados não terão
cert i f icados de apresentação.

https://unilavrasedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jome_unilavras_edu_br/EsMznK5o9ARCnPsSatASpksBidRhu0CbAvRkHf0B9BMMDA?e=m33u9Y
mailto:jome@unilavras.edu.br


NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO ORAL
(CASOS CLÍNICOS)

As apresentações deverão ser  preparadas
EXCLUSIVAMENTE seguindo o modelo que está
disponib i l i zado para download no l ink  a  seguir ,
(ut i l i zando ferramenta Power Point ) .

Template Apresentação Oral

Os s l ides das apresentações ora is  DEVERÃO SER
ENVIADOS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA NO
FORMATO  de Power Point pelo e-mail
( jome@uni lavras .edu.br )  ATÉ 10 de maio de 2023 .
O env io da apresentação até essa data é  OBRIGATÓRIO
e a fa l ta  desta  acarretará na DESCLASSIF ICAÇÃO do
trabalho.  A  apresentação ora l  deverá estar  de acordo
com o resumo env iado.
O apresentador d isponib i l i zará de dez (10)  minutos
para sua exposição e c inco (5 )  minutos para d iscussão
com a banca examinadora e  os  demais  part ic ipantes .

No d ia  da apresentação,  cada apresentador deverá
portar  um pendr ive contendo o arquivo do PAINEL
ELETRÔNICO EM FORMATO JPEG ou da APRESENTAÇÃO
ORAL EM POWER POINT,  para o caso de qualquer
intercorrência .  
 

 

https://unilavrasedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jome_unilavras_edu_br/EqbHmBK4BXBKsIlVY3Qt-yIBNrlAbKFe0Cu_sLRX932y2w?e=A0k3Wb
mailto:jome@unilavras.edu.br


A JOME acontecerá nos dias 17 a 19 de maio de
2023 nos Auditór ios 1  e 2  do Uni lavras.

 

 

5. PROGRAMAÇÃO

A programação acima está sujeita à alterações. 



 Cirurgião-Dent ista graduado com a láurea
acadêmica “Prof .  Enyr  Geraldo Arcier i”  na UNESP
(Araçatuba) .  Mestre e Doutor pelo Programa de
Pós-Graduação em Estomatopatologia na
Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP-
UNICAMP) em parcer ia com o AC Camargo Cancer
Center e a Univers idade de Sheff ield ( Inglaterra) ,
respect ivamente.  Cirurgião-Dent ista do ICESP-
FMUSP (2010-2011)  e Professor da FOP-UNICAMP
(desde 2011) .  Membro do Grupo de trabalho que
organizou o IARC/WHO Handbook Volume 19:  Oral
Cancer Prevent ion (2022) .

 

6. PALESTRANTES

ALAN ROGER SANTOS SILVA



Sua formação teve in íc io em Três Corações -  MG,
onde se graduou em Odontologia em 1992.  Na
sequência,  conclu iu mestrado,  doutorado e l ivre-
docência na Faculdade de Odontologia de
Piracicaba-UNICAMP. Desde 2003 dir ige o Serv iço
de Estomatologia do A.C.Camargo Cancer Center ,
com a missão de l iderar  um t ime de especial istas
que oferece atendimento odontológico a
pacientes oncológicos e também controle e
prevenção dos efeitos colaterais do tratamento
oncológico.
 

 

FÁBIO DE ABREU ALVES 



LUCIANO JOSÉ PEREIRA
Bacharel  em Odontologia pelo UNILAVRAS.
Especial ista em Farmacologia pela UFLA.  
Mestre e Doutor em Fis iologia pela FOP/UNICAMP.
Doutorado sanduíche na Utrecht Medical  Center
UMC/Holanda.  Pós-doutorado Júnior  com bolsa do
CNPq na FOP/UNICAMP. Pós doutorado Sênior  com
bolsa do CNPq na UFMG. Professor Associado de
Fis iologia do Departamento de Medicina da
Univers idade Federal  de Lavras -  UFLA.   Bols ista
em Produt iv idade do CNPq desde 2008.  Docente
Permanente dos Programas de Pós-graduação em
Ciências da Saúde;  Ciências Veter inár ias e
Nutr ição e Saúde da UFLA.  Pró-rei tor  de Pesquisa
da UFLA.  Presente na l ista dos 2% cient istas mais
inf luentes de acordo com o estudo publ icado no
per iódico Plos Biologypor pesquisadores do
Stat ist ics and MetaResearchInnovat ion Center
(METRICS) da Univers idade de Stanford.
 



7. HOSPEDAGEM

SEREMA PALACE HOTEL 
Praça Dr .  Augusto Si lva,  140 -  Centro,  Lavras -  MG,
37200-154•(35)3821-2386 
(900 metros do Uni lavras)
https://seremapalacehotel .com.br
 
VITÓRIA PALACE HOTEL 
Praça Dr .  Augusto Si lva,  158 -  Centro,  Lavras -  MG,
37200-154•(35)3829-9850 
(850 metros do Uni lavras)
https://v i tor iapalace.com.br
 
LAVRAS APART HOTEL 
R.  Misseno de Pádua,  151 -  Centro,  Lavras -  MG,
37200-142•(35)3821-4545 
(700 metros do Uni lavras)
https://www.lavrasaparthotel .com.br
 



HOTEL OURO LAVRAS
R.  Cel .  Francisco Antônio dos Santos,  232 -  Vi la
Ester ,  Lavras -  MG, 37200-434•(35)3822-8300
(1600 metros do Uni lavras)
https://hotelourolavras.com.br 

TROPICAL PALACE HOTEL
R.  Comendador José Esteves,  379 -  Dos Ipês,
Lavras -  MG, 37200-445•(35)  3821-8868 
(1200 metros do Uni lavras)
https://tropical-palace-hotel- l tda.negocio.s i te/?
m=true

CAMA E CAFÉ HOTEL
Rua Dr João Lacerda,  435 -  Centro/Ret i ro,  Lavras -
MG, 37203-522•(35)3822-5789  
( 1200 METROS DO UNILAVRAS)
https://www.camaecafehotel .com.br

GLÓRIA HOTEL
Av.  Juvent ino Dias Teixeira,  1479 -  Vi la  Rosal ina,
Lavras -  MG, 37200-000•(35)  3821-9634 
(1900 metros do Uni lavras)
http ://www.glor iahotel lavras.com.br



Presidente da Sociedade
Mineira de Estomatologia -
SOME.
 

 

8. COMISSÃO

ANA MARIA REBOUÇAS RODRIGUES 

Coordenadora da XXVI I I
JOME.  

 

NATÁLIA GALVÃO GARCIA



Coordenador do Curso de
Odontologia do Uni lavras e
responsável  pela Comissão de
Relações Humanas.

 

Responsável  pela
Comissão Cient í f ica.

 

DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA

NÁDIA CAROLINA TEIXEIRA MARQUES



Responsável  pela Comissão
Financeira .

 

Responsável  pela
Comissão de
Infraestrutura.

 

NELSON PEREIRA MARQUES 

TIAGO GARCIA GOMES 



9. CONTATO

e-mail
jome@uni lavras.edu.br

 
Instagram
@xxvi i i _ jome
 

Setor de Eventos Uni lavras
Tiago Garcia Gomes
(35)  98848-9459

 Coordenadora da Jome
Natál ia  Galvão Garcia
natal iagalvao@uni lavras.edu.br
(31)99403-3999
@natggalvao
 


