
ORIENTAÇÕES GERAIS 

PARA PREPARAÇÃO DO 

SEU PAINEL DIGITAL

▪ A apresentação do trabalho será de forma remota, por meio de uma plataforma específica

▪ No período de 30/07/2021 a 06/08/2021, em sua área de associado estarão disponíveis os links para upload
dos arquivos específicos e necessários para cada modalidade.  A nova sigla que identifica seu trabalho estará 
disponível a partir de 30/07/2021.

▪ O formato da apresentação deverá ser 16:9 e na posição paisagem (como exemplo este tutorial está neste 
formato) 

▪ A apresentação deverá ser submetida em arquivo PDF e com número máximo de páginas respectivo a cada 
modalidade

▪ O tamanho máximo do arquivo relativo à apresentação digital em PDF deverá ser de até 5Mb

▪ O tamanho máximo do arquivo relativo à foto do apresentador deverá ser de até 5Mb e em formato JPEG
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abaixo do título 

devem constar a 

identificação e 

afiliação dos 

autores

O apresentador 

obrigatoriamente 

deverá ser o 

primeiro autor e 

identificado por 

asterisco

antes do título, insira o identificador do seu 
painel que está informado em sua área de 

associado a partir de 30/07/2021

* Paulo Francisco Cesar1, Valentim Adelino Ricardo Barão2, Isabela Almeida Pordeus3

1 Departamento, Instituição, Cidade, Estado
2 Departamento, Instituição, Cidade, Estado
3 Departamento, Instituição, Cidade, Estado

foto do 
autor

principal
apresentador

informar declaração de conflito de interesse

o título deve ser exatamente o 
mesmo utilizado no resumo e 

ser escrito em letras 
maiúsculas

▪ o template ou layout da apresentação, bem como os tipos e tamanhos de fonte são de livre escolha do apresentador

logo da 
instituição 
de ensino
(opcional)

informar agência de fomento (se houver)



PRIMEIRA PÁGINA

▪ as demais páginas serão de livre escolha do apresentador, sendo dedicadas aos outros tópicos, tais como: contextualização do problema, 
objetivo, materiais e métodos, resultados e conclusões

▪ sugere-se que as conclusões sejam estruturadas em itens

▪ não é obrigatória a inserção de resumo e referências bibliográficas (exceção para os casos clínicos da modalidade Relatos de casos e 
revisões)

PÁGINA DE CAPA + 2 PÁGINAS

▪ PRÊMIO HATTON 1ª fase (em inglês)

▪ PAINEL INICIANTE – PRÊMIO MYAKI ISSÁO

▪ PAINEL ASPIRANTE e EFETIVO 

▪ PAINEL REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE 

▪ PAINEL "PESQUISA DENTRO DA INDÚSTRIA" 

▪ PRÊMIO LAOHA COLGATE DE VALORIZAÇÃO À 

INTERNACIONALIZAÇÃO

▪ PRÊMIO LAOHA COLGATE DE APOIO À PESQUISA 

CLÍNICA 

▪ POAC (Pesquisa Odontológica de Ação Coletiva)

▪ PESQUISA EM ENSINO

PÁGINA DE CAPA + 8 PÁGINAS

▪ FÓRUM CIENTÍFICO 

▪ PRÊMIO COLGATE ODONTOLOGIA PREVENTIVA 

▪ PRÊMIO DMG ODONTOLOGIA MINIMAMENTE 

INVASIVA

PÁGINA DE CAPA + 3 PÁGINAS

▪ PROJETO DE PESQUISA

PÁGINA DE CAPA + 4 PÁGINAS

▪ PRÊMIO HATTON 2ª fase (em inglês)

▪ APRESENTAÇÃO ORAL

PÁGINA DE CAPA +  2 PÁGINAS
* apenas no caso de trabalhos de relatos de 
casos é permitido acrescentar mais 1 página 
para  as referências bibliográficas

▪ PAINEL RELATOS DE CASOS E REVISÕES


