
 
 
 

NORMAS PARA MONTAGEM E APRESENTAÇAO DE 
PAINEL 

 
1. MONTAGEM DO PAINEL 

1.1. Dimensões aproximadas: 1,20m de altura X 0,80m de largura. 
1.2. Título: Deverá ser o mesmo utilizado no formulário de inscrição do trabalho. 
1.3. Autores e vinculação: Abaixo do título, deverão constar os nomes dos autores, 

sendo que o nome do autor-apresentador deverá ser o primeiro e o nome do 
orientador, o último, na sequência, assim como no resumo. Abaixo do nome dos 
autores, deve constar a(s) instituição(ões) de vínculo dos autores. 

1.4. Corpo do painel: Deverá ser auto-explicativo e utilizar ilustrações que auxiliem na 
compreensão do texto, como fotografias, figuras, diagramas, tabelas e gráficos. 
Lembrando-se que os textos (título, cabeçalhos, legendas e outros) devem estar 
perfeitamente legíveis a uma distância de 1 a 2 metros. 

1.5. Itens que devem constar no painel, para cada uma das categorias: 
1.5.1. Para a categoria “Pesquisa Científica”: Introdução, Material e 

Métodos, Resultados e Conclusões. 
1.5.2. Para a categoria “Relato de Caso Clínico”: Introdução, Descrição do 

Caso Clínico e Considerações Finais. 
1.6. Introdução: Deverá conter a síntese do estado da técnica (breve histórico sobre o 

tema) e objetivos do trabalho. 
1.7. Material e Métodos: Descrever resumidamente a estratégia metodológica aplicada, 

de forma objetiva e clara. Poderá conter um esquema representativo ou fluxograma. 
Para trabalhos envolvendo pesquisa em seres humanos ou animais será obrigatório 
a citação no texto do número da aprovação no respectivo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP). 

1.8. Descrição do Caso Clínico: Descrever resumidamente o caso clínico executado, de 
forma objetiva e clara. As legendas das figuras devem conter as informações 
necessárias para a compreensão da técnica/procedimento. 

1.9. Resultados: Apresentá-los de forma clara e objetiva, utilizando tabelas, figuras 
(gráficos) e suas respectivas legendas, contendo as informações necessárias para a 
compreensão dos dados. Apresentar o tipo de análise estatística utilizada. 

1.10. Considerações Finais: Ressaltar a relevância técnico-científica do caso clínico 
apresentado para a Endodontia e/ou Odontologia. 

1.11. Conclusão(ões): Descrever de forma objetiva e clara, em um breve parágrafo 
ou na forma de itens, o(s) achado(s) obtido(s) a partir do(s) objetivo(s) da pesquisa. 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PAINEL 
2.1. A montagem dos painéis será feita no dia 27 de março de 2020, das 08h às 08:40h, 

em área sinalizada pela Comissão Organizadora, no MMC – Millennium Convention 
Center, Setor de Clubes Sul, Brasília, DF, Brasil. 

2.2. A ordem de apresentação, dia e horários serão previamente divulgados, no dia 17 de 
março de 2020, conforme descrito no item 1.11 do tópico “Normas Gerais”, das 
“Normas para Inscrição de Trabalhos Científicos. Atrasos não serão aceitos sob 
qualquer justificativa. 

2.3. O tempo destinado para apresentação será de 10 minutos, seguido de 3 minutos 
para eventuais questionamentos por parte da Comissão Avaliadora dos Painéis. 

2.4. O apresentador deverá permanecer junto ao seu painel durante o período de 
avaliação dos painéis. 

2.5. Os painéis devem permanecer expostos no local até o encerramento do evento. 
2.6. A remoção do painel após o término do evento é responsabilidade do autor. 
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