REGULAMENTO para apresentação de PAINÉIS na VI Jornada de Cirurgia Ortognática e
Ortodontia Otimizando Resultados: função e estética
A apresentação de painéis é aberta para Residentes e Pós-graduandos nas áreas de
Ortodontia, Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Reabilitação e Implantodontia, para
Residentes e Pós-graduandos das áreas médicas em ORL e Cirurgia Plástica, assim como das
áreas de Fisioterapia e Fonoaudiologia.

ORIENTAÇÕES GERAIS
1. O autor do o painel científico tem a obrigatoriedade de se inscrever na VI Jornada de
Cirurgia Ortognática e Ortodontia - Otimizando Resultados. Os Coautores não têm
esta obrigatoriedade.
2. Uma pessoa poderá ser autor de no máximo dois painéis científicos. Não há limites
para sua participação como coautor.
3. Cada trabalho poderá ser inscrito em somente uma categoria de pôster, sendo que
as avaliações e premiações serão separadas entre elas:
a. Pesquisas: pesquisas envolvendo estudos experimentais em animais, estudo in
vitro (cultura de células), estudos microbiológicos, histológicos, banco de materiais
patológicos; pesquisas envolvendo diretamente pacientes (estudos clínicos e
levantamentos epidemiológicos) e informações deles provenientes (fichas clínicas,
radiografias, modelos e questionários) e pesquisas envolvendo estudos
laboratoriais que não envolvam organismos vivos;
b. Relato de Casos Clínicos: apresentação de relatos de casos clínicos.
4. Todos os interessados em participar do processo de seleção dos resumos deverão se
inscrever pelo site do IEP e enviar o resumo do trabalho pelo e-mail
eventos.iebmf@uol.com.br
5. Os trabalhos enviados para apresentação serão avaliados previamente por uma
Comissão Cientifica. Serão aceitos para apresentação somente trabalhos que
seguirem adequadamente as normas de redação do resumo.
6. A Comissão Organizadora e a Comissão Científica não emitirão parecer e nem
justificativas para trabalhos inscritos não selecionados, já que a não seleção não
caracteriza demérito para o trabalho e nem julgamento de qualidade.
7. O certificado será emitido com o nome de todos os participantes;
8. É de responsabilidade do(s) autor(es) do trabalho a obtenção do consentimento dos
pacientes, ou do seu responsável legal, nos Painéis que
se utilizem de imagens de pacientes. A Comissão Científica do Evento não se
responsabiliza pela inexistência da obtenção deste consentimento ou de possíveis

repercussões legais de sua ausência. No caso de pesquisas é obrigatório referir o
número – registro - data de aprovação no CEP ou CEUA institucional (identificar qual
seja).

CRONOGRAMA
Início das inscrições 30/04/2018 (segunda-feira)
Término das inscrições 21/05/2018 (segunda-feira)
Divulgação dos resumos selecionados - até o dia 25/05/2018 (sexta-feira)
APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS CIENTÍFICOS (01 e 02 de junho de 2018 durante os intervalos
do Evento).
A apresentação será por ordem de inscrição.
INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO DO RESUMO
1.
Título do Trabalho: no máximo 120 caracteres;
2.
Selecionar a Área: Ortodontia
Cirurgia Ortognática
Cirurgia óssea para apnéia
Imagens
Tecnologia direcionada a ortodontia e a cirurgia ortognática
Reabilitação da função mastigatória
Enxertos autógenos
Cirurgia estética (cirurgia em tecidos moles, osteotomias estéticas e implantes)
Complementos estéticos nos tecidos moles (preenchimentos, toxina botulínica e
laserterapia)
3.
Selecionar a Categoria:
- Pesquisas
- Relato de Casos Clínicos
4.
Resumo do Trabalho: deverão ter no mínimo 100 palavras e máximo 350 palavras
contando-se os itens do resumo, em letra Arial, tamanho 12, com espaçamento
simples. Excetua-se desta contagem os itens título, autores e as referências
bibliográficas.
5.
Os autores serão listados no topo da página do resumo, sendo o primeiro o autor e
apresentador do trabalho e os demais, seus coautores. No máximo é permitido um
autor e cinco coautores para cada pôster (seis integrantes);
6.
Os itens do resumo: autores, título, objetivos ou proposição, metodologia ou materiais
e métodos, resultados, conclusão e referências bibliográficas são importantes para o

7.

8.

bom entendimento do texto científico e deverão estar explicitados no resumo, sob a
forma de tópicos, sem tabulações nem divisão em parágrafos.
As referências bibliográficas serão citadas ao fim do resumo, no máximo de três
referências para cada resumo, seguindo as recomendações de Vancouver. Não é
necessário citar no texto do resumo cada referência utilizada.
O resumo do pôster deverá ser enviado para o e-mail eventos.iebmf@uol.com.br
em arquivo Word, com assunto: RESUMO DE PAINEL

INSTRUÇÕES PARA PREPARO DO PAINEL E APRESENTAÇÃO
1. Os painéis serão impressos (A1 poster size - Super A1 – 61 X 91,4cm), com um máximo
de 6 imagens entre figuras, gráficos e tabelas; serão dispostos fisicamente nas araras para
sua exposição;
2. O painel deverá ter o título com apenas a primeira letra de sentença em maiúsculo, salvo
nomes próprios, marcas ou técnicas;
3. O painel deverá seguir rigorosamente o padrão do modelo anexo, que será enviado para
cada apresentador após envio do resumo, podendo ser mudado o brasão da faculdade
ou hospital, fundo, tipo e tamanho de fonte;
4. Digite o nome dos autores sempre com o primeiro nome seguido do último nome e
complete os demais sobrenomes com suas iniciais (p.e. Paulo S A B Moreira);
5. Para a categoria Pesquisa, o pôster deverá conter: Introdução, Metodologia, Resultados
e Conclusão. Para a categoria Relatos de Casos Clínicos, admitese: Introdução, Relato de
Caso(s) e Conclusão.
6. A Banca Avaliadora dos Painéis Científicos será formada por 3 profissionais previamente
designados. Caso um avaliador da Banca seja coautor de algum dos apresentadores, este
não poderá julgar o trabalho apresentado, sendo substituído por outro membro da
Banca.
7. Experimentos realizados em humanos e/ou animais de laboratório devem ser
acompanhados pela Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa competente; e para
Relatos de Casos Clínicos, é necessário o termo de autorização do paciente;
8. A premiação de cada Categoria será realizada no final do Evento.

