
 

 

 

 

NORMAS: APRESENTAÇÃO ORAL e PAINEL 

Sessão Nacional 

 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

1.1. O prazo para a inscrição de resumos é até o dia 08 DE MAIO DE 

2020 (para evitar contratempos, recomenda-se o envio dos resumos 

antes do último dia de inscrição). 

1.2. Antes de realizar a submissão do resumo, o APRESENTADOR do 

trabalho deverá estar regularmente INSCRITO no 15º CBOL (inscrição 

realizada e adesão paga) para que seu resumo possa ser avaliado. Não 

haverá reembolso do valor da adesão se o trabalho não for aceito pela 

Comissão Científica. 

1.3. A inscrição e apresentação de trabalhos nas modalidades ORAL e 

PAINEL é possível para todos os inscritos no CBOL 2020, nas seguintes 

categorias: GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO ou PROFISSIONAIS. 

1.4. Cada participante poderá inscrever-se como apresentador em um 

único trabalho por modalidade (oral e painel), não havendo limites para 

participação como coautor. 

1.5. Os trabalhos apresentados no 15º CBOL devem possuir resumos 

inéditos que não foram publicados em anais de eventos ou revistas 



 

científicas. Os autores assumem responsabilidade pelo requisito de 

ineditismo do trabalho. 

1.6. As inscrições dos trabalhos deverão ser realizadas APENAS pelo 

formulário disponível no site do evento (arquivo em Word), e enviado por 

e-mail: resumos@cbol-online.com.br. 

1.7. Os resultados serão divulgados no dia 08 de JUNHO de 2020 no 

site www.cbol-online.com.br. 

1.8. Todos os resumos aprovados, cujos trabalhos forem devidamente 

apresentados, serão publicados na RBOL – Revista Brasileira de 

Odontologia Legal (ISSN: 2359-3466), cujos direitos autorais ficam desde 

já transferidos à RBOL. 

 

2. DOS TRABALHOS 

2.1. Cada trabalho pode ter o número máximo de seis autores 

(incluindo apresentador, coautores e orientador), sendo a adesão 

obrigatória apenas ao apresentador. No ato da submissão do resumo, o 

Apresentador já deverá estar inscrito no evento. 

2.2. O apresentador poderá participar das modalidades ORAL e/ou 

PAINEL, sendo que na escolha pela participação nas duas, os trabalhos 

deverão ser diferentes. 

2.3.  Os trabalhos (resumos) e as apresentações poderão ser feitos em 

língua portuguesa, espanhola ou inglesa. 

2.4. Serão aceitos trabalhos originais (pesquisa ou revisões 

sistemáticas), relato de caso e revisão de literatura (esta última, 

exclusivamente na modalidade painel) voltados para as áreas de 

Odontologia Legal que se enquadrem em uma das seguintes temáticas: 

(a) Dano Corporal em Odontologia; (b) Deontologia e Diceologia 

Odontológica; (c) Documentação Odontológica e Odontolegal; (d) 

Identificação Humana em Odontologia Legal; (e) Perícia Odontológica 

Cível; (f) Perícia Odontológica Criminal; (g) Auditoria e Perícia 

Odontológica Administrativa; (h) Perícia Odontológica Trabalhista; (i) 

Novas tecnologias aplicadas à Odontologia Legal; (j) Antropologia 

Forense; (l) DNA e Odontologia Legal; (m) Tanatologia e Traumatologia 



 

forenses aplicadas à Odontologia Legal; (n) Orientação Profissional; (o) 

Exames por imagens para fins periciais e odontolegais; (p) Outros 

assuntos relacionados à Odontologia Legal. 

2.5. Existe um limite de vagas para apresentação de trabalhos orais e 

painéis, e a inscrição do trabalho não implica na sua aceitação. 

2.6. O resumo deverá ser encaminhado via e-mail - resumos@cbol-

online.com.br - no formato “.doc”, em formulário específico (disponível 

no site do evento) e completamente preenchido, seguindo a formatação 

exigida neste edital. 

2.7. O resumo DEVE conter no máximo 250 palavras, em fonte Arial 

12, justificado, com espaçamento 1,5, tamanho A4 (210x297 mm). 

2.8. O resumo deve conter: 

a) Título (no máximo 20 palavras, em fonte Arial 12, em letras 

maiúsculas e em negrito); 

b) Autor, Coautores, Orientador (se houver) por extenso, com o último 

sobrenome em caixa alta. O apresentador do trabalho deverá ser o 

primeiro da lista e identificado com um asterisco após o nome (*). 

c) Indicar o e-mail do autor responsável. 

d) Instituição: indicar uma única instituição responsável pelo 

trabalho, por resumo. 

e) O texto deve ser escrito corrido, sem parágrafos, de acordo com o 

tipo de trabalho a ser apresentado exibindo os seguintes tópicos 

(resumo estruturado): 

i. Trabalho Original (pesquisa ou revisão sistemática): 

Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados, Conclusões. 

ii. Relato de caso: Introdução,Objetivo, Relato do caso, 

Conclusão. 

iii. Revisão da literatura: Introdução, Objetivo, 

Desenvolvimento, Considerações finais. 

2.9. Nos resumos de trabalhos de pesquisa científica que envolva seres 

humanos ou animais, informar o número do Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE), sendo de responsabilidade integral dos 

autores a informação desse dado. 



 

2.10. Relatos de caso que exponham a identidade dos participantes, 

devem possuir autorização para uso de imagem, sendo de 

responsabilidade integral dos autores a obtenção e arquivo de tal 

documento. 

2.11. Os resumos de trabalhos de pesquisa científica desenvolvidos com 

apoio financeiro deverão conter a agência de fomento, sendo de 

responsabilidade integral dos autores a informação desse dado. 

2.12. Será encaminhado via e-mail do autor responsável (conforme item 

2.8 c) o certificado de apresentação do trabalho. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS RESUMOS 

3.1. NÃO serão aceitos resumos nas seguintes condições: (a) Trabalho 

não inscrito via e-mail; (b) Resumos não estruturados conforme a 

presente norma; (c) Ausência do número do Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE); (d) Resumos que não se enquadrem no 

escopo e perfil do 15o CBOL. 

 

4. DA BANCA EXAMINADORA DOS RESUMOS ENVIADOS 

4.1. Todos os resumos submetidos serão avaliados por examinadores 

indicados pela Comissão Científica. 

4.2. A banca examinadora terá total autonomia na seleção dos resumos 

considerando o escopo e perfil do 15º CBOL. 

4.3. Os trabalhos selecionados serão divulgados no site www.cbol-

online.com.br. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DE PAINEL 

5.1. Caso o resumo seja aceito na modalidade PAINEL, cabe ao AUTOR 

toda responsabilidade relacionada ao painel, desde a sua confecção, até 

o seu transporte até o evento. Não haverá alteração de data e horário de 

apresentações por contratempos relacionados ao painel. 



 

5.2. É de responsabilidade do AUTOR a fixação e remoção do seu 

trabalho no local indicado (painel e suporte terão numerações específicas 

para a colocação dos mesmos). 

5.3. Haverá, na programação do evento, horários reservados para 

apresentação dos painéis. Nestes momentos, o apresentador deverá estar 

junto de seu trabalho pelo tempo previsto na grade de apresentações. 

5.4. O apresentador terá 05 (cinco) minutos para apresentação à 

Comissão Avaliadora, com igual tempo para arguição. 

 

6. ESTRUTURA DOS PAINÉIS 

6.1. O pôster deverá ser autoexplicativo, obedecendo à dimensão total 

de 90cm de largura x 120cm de altura, tipo banner, com suporte para 

fixação e cordão. Pôster com dimensões fora do padrão definido terá 

comprometida a sua avaliação, podendo não ser afixado. 

6.2. Os painéis deverão apresentar organização dos textos e imagens, 

assim como letras de tamanho visível e imagens em boa qualidade para 

visualização. 

6.3. Na primeira e segunda linhas devem constar, de forma centralizada 

no painel, em toda sua extensão, o título do trabalho (informativo e breve, 

escrito em letras maiúsculas e em negrito). 

6.4. Nome dos autores e apresentador (que deverá ser o primeiro nome 

e com asterisco), instituição responsável pelo trabalho e o e-mail do 

apresentador (entre parênteses). 

6.5. Estrutura dos painéis: 

a) Trabalho original (pesquisa e revisão sistemática): Introdução, 

Objetivo, Metodologia, Resultados, Conclusão e Bibliografia. 

b) Relato de caso: Introdução, Objetivo, Relato do caso, Conclusão 

e Bibliografia. 

c) Revisão da literatura: Introdução, Objetivo, Desenvolvimento, 

Considerações finais e Bibliografia. 

6.6. Título e nome dos autores deverão ser idênticos ao resumo 

submetido. O conteúdo deverá ser compatível com o apresentado no 

resumo analisado e aceito.  



 

6.7. Quando aplicável, a menção às agências financiadoras deverá ser 

feita ao final do texto e anteriormente à Bibliografia.  

 

7. DA APRESENTAÇÃO ORAL 

7.1. Os horários para apresentação dos trabalhos serão 

disponibilizados via site: http://www.cbol-online.com.br. 

7.2. Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados pelo AUTOR 

designado como apresentador no ato da inscrição do resumo no evento.  

7.3. Os apresentadores deverão chegar ao local designado para a sua 

apresentação 10 minutos antes do início das apresentações do período 

em que está alocado de acordo com a grade científica, com sua 

apresentação em pen-drive (formato .ppt) para ser inserida no 

computador específico do evento. NÃO serão aceitas apresentações 

diretamente feitas em computador próprio do apresentador, pois NÃO 

haverá possibilidade de conectar computadores ao projetor do evento. 

7.4. O apresentador terá à sua disposição: 01 (um) computador do 

evento, 01 (um) projetor multimídia e 01 (uma) tela para projeção. NÃO 

serão fornecidos passadores, adaptadores ou qualquer aparelhagem 

extra para a apresentação. 

7.5. Para evitar transtornos, salvar a apresentação de slides em modo 

de compatibilidade e em formato PowerPoint (.ppt) para Windows, bem 

como versão em .PDF por segurança. 

7.6. O Apresentador deverá cumprir o tempo máximo de 15 minutos 

para a apresentação do trabalho. A arguição pela Banca Examinadora 

será de 05 (cinco) minutos. 

 

8. DA ESTRUTURA DAS APRESENTAÇÕES ORAIS 

8.1. O primeiro slide da apresentação deverá conter o TÍTULO, 

AUTORES, INSTITUIÇÕES, AGÊNCIA DE FOMENTO. Sendo que o título 

e os autores deverão ser OBRIGATORIAMENTE iguais aos do resumo 

inscrito e aceito. 

8.2. Estrutura dos trabalhos de acordo com o tipo: 



 

a) Trabalho original (pesquisa e revisão sistemática): Introdução, 

Objetivo, Metodologia, Resultado, Discussão, Conclusão e 

Bibliografia. 

b) Relato de caso: Introdução, Objetivo, Relato do caso, Conclusão e 

Bibliografia.  

 

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PAINEL E ORAL 

9.1. A avaliação será realizada por banca examinadora. 

9.2. Em caso de não comparecimento do APRESENTADOR no horário 

estabelecido para o início da sua apresentação, o trabalho será 

DESCLASSIFICADO. 

9.3. As notas serão atribuídas de 0 (zero) a 10 (dez) de acordo com os 

seguintes critérios: (a) Postura e apresentação pessoal do apresentador; 

(b) Qualidade da apresentação; (c) Qualidade do material apresentado; (d) 

Visibilidade do material; (e) Conteúdo; (f) Organização da apresentação; 

(g) Domínio do assunto; (h) Originalidade do assunto. 

9.4. A Comissão Científica não se responsabiliza pela nota atribuída por 

cada examinador, uma vez que cada um deles terá autonomia na sua 

avaliação. 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

10.1. A classificação final dos trabalhos será realizada a partir da média 

das notas atribuídas pelos profissionais das bancas examinadoras de 

cada trabalho. 

10.2. Após a avaliação da banca, a Comissão Científica do evento 

verificará se os trabalhos escolhidos estão de acordo com as normas 

exigidas neste. 

 

11. DA PREMIAÇÃO 

11.1. Os trabalhos aprovados nas modalidades Painel e Oral, 

concorrerão a três menções honrosas em cada uma das categorias de 

inscrição do apresentador: Graduação, Pós-Graduação e Profissionais. 


