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ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DOS PAINÉIS 

 

 Caso o trabalho seja aprovado, deverá ser confeccionado um Painel de acordo com o 

template disponibilizado para download. Os painéis serão apresentados em TVs de 50 polegadas, 

em formato vertical. Faça sua apresentação utilizando o template, e posteriormente, o arquivo 

deverá ser salvo em PDF (formato não editável, que evita problemas na formatação). O tamanho 

máximo do arquivo permitido será de 5Mb. Leve consigo a apresentação em um dispositivo móvel 

do tipo pendrive. Tenha cuidado com o uso do dispositivo. Recomenda-se formatar o mesmo antes 

de inserir o arquivo em PDF, para que não haja problemas em relação à vírus.  

 

 Todo projeto de pesquisa que envolva Seres Humanos, Animais, Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM) ou parte deles, incluindo casos clínicos, questionários, levantamento de fichas, 

arquivos e protocolos com dados de pacientes, deverá ser avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), ou Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), ou Comissão Interna de 

Biossegurança (CIBio) da Instituição onde está vinculada a pesquisa. No momento da apresentação 

será exigido o comprovante de aprovação pelo respectivo comitê, devendo ser mostrado ao 

avaliador em forma impressa ou online (exigido apenas para categoria “Pesquisa”). 

 

− Título e conteúdo do painel deverão estar em português. Abaixo do título e com letras 

menores devem aparecer os nomes dos autores na mesma ordem de submissão do resumo, assim 

como suas afiliações, incluindo departamento e instituição. O nome do apresentador deverá 

estar sublinhado e deverá ser afixada ao painel uma fotografia do apresentador no canto superior 

direito. É de livre escolha a inserção da (s) logo (s) das instituições envolvidas. 

− Corpo do painel - deverá ser autoexplicativo, de preferência com o mínimo possível de texto e 

o máximo de ilustrações (incluindo figuras, gráficos e tabelas, quando aplicável). Sugere-se que 

as conclusões sejam colocadas na forma de itens. Não é obrigatória a inserção de resumo 

(abstract) e nem de referências bibliográficas. 

− Apresentação do painel - durante os períodos de apresentação o apresentador deve se 

posicionar ao lado do painel e aguardar o avaliador. Serão 5 minutos de apresentação do painel, 

seguidos de até 5 minutos para perguntas do avaliador na categoria “Conferência Clínica” ou 10 

minutos para a categoria “Pesquisa”. A comissão científica do evento disponibilizará no site o 

dia e horário da apresentação de cada trabalho. 

 

 No caso de o apresentador do trabalho não poder comparecer no dia programado para sua 

apresentação, apenas um coautor do trabalho (que conste no resumo enviado) poderá substituí-lo. A 

não presença do autor ou de um coautor implicará em desclassificação do painel e não será emitido 

certificado ou declaração de apresentação do trabalho. 

 Sobre os certificados, não serão permitidas alterações de nomes e/ou de título do trabalho. 

Não serão emitidos certificados com declaração de horas. A sessão de premiação ocorrerá no dia 

08/04/22, ao final do evento. 


