
 



 

 

 
1. Apresentação 

 
 
 

Após 10 anos de seu início, a revista Orthodonthic Science and Practice se tornou 
lider de assinaturas no Brasil. E, para retribuir o carinho e fidelidade recebidos de 
nossos assinantes, gostaríamos de proporcionar um grande congresso com 
novidades e atualidades da área ortodôntica. 
 
“A Editora cresceu e quem ganha com isso é você, ortodontista e comerciante do 
ramo.” 
 
Diversos temas serão discutidos, como: Finalização do tratamento ortodôntico; 
Tratamento em adultos; Bráquetes autoligáveis; Protocolos de tratamento da classe 
II, entre outros. Para as palestras, contaremos com a presença de três professores 
internacionais de alto nível e alguns dos maiores nomes da Ortodontia Brasileira. 
 
O 2º Congresso Ortho Science será realizado em Curitiba /PR, nos dias 21, 22 e 23 
de junho de 2018, um ótimo motivo para você visitar e conhecer esta bela cidade. 
 
Leia todos os itens deste Manual, dando atenção especial à documentação 
referente à equipe expositora e prestadores de serviços. 
 
É obrigação do expositor, informar a sua montadora e fornecedores contratados 
sobre o conteúdo das normas e procedimentos deste Manual, sendo o Expositor 
responsável pelas infrações destas normas. 
 
O Manual estabelece os direitos e deveres da Martins Produções, denominada 
PROMOTORA, e da empresa expositora, apresentando as normas de participação 
na exposição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Dados do Evento 

 
2º Congresso Ortho Science – exposição comercial 

 

Email: comercial@eventosplena.com.br 

 

Site: www.orthoscience.com.br 

 

 

Realização e promoção 

 

Editora e Livrarias Plena 

 

Tel.: (41) 3081-4052 

 

E-mail: editoraplena@editoraplena.com.br 

 

Site: www.editoraplena.com.br 

 

 

Organização 

 

Eventos Plena 

 

Tel. (41) 3081-4052 

 

E-mail: editoraplena@editoraplena.com.br 

 

Site: www.eventosplena.com.br 

 

 

Montadora Oficial: 

 

Básica Feira e Stands 

 

Contato: Cláudio (41) 3373-3128 

 

E-mail: básica.feiras@gmail.com 
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Fornecedores Oficiais Sugeridos 

 

 

Audiovisuais 

 

Data vídeo Som 

 

Contato: Karlo Bessa (41) 99937-9938 / (41) 3027-8220 

 

E-mail: karlobessa@hotmail.com 

 

 

Agência Oficial (Passagem, Hospedagens e Turismo) 

 

Target Travel 

 

Contato: Lisa (41) 99936-0003 / (41) 3077-3737 

 

E-mail: eventos@targettravel.com.br 

 

 

 

 

Local do evento 

 

Teatro Positivo (Pequeno Auditório) 

 

Estacionamento 8, Bloco da Pós-Graduação.  

 

Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba / PR 
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3. Programação 

 
 

DATAS DIA DA SEMANA ATIVIDADES  HORÁRIOS 

19/06/2018 Terça-feira 
Montagem - Montadora Oficial 

(Marcação do pavilhão) 
08h às 12h 

19/06/2018 Terça-feira 
Montagem - Montadora Oficial de 

demais montadoras 
12h às 18h 

20/06/2018 Quarta-feira 
Montagem - Montadora Oficial de 

demais montadoras 
08h às 18h 

21/06/2018 Quinta-feira 
Evento ( Exposição Comercial e 

Programação Científica) 
08h às 20h 

22/06/2018 Sexta-feira 
Evento ( Exposição Comercial e 

Programação Científica) 
08h às 20h 

23/06/2018 Sábado 
Evento ( Exposição Comercial e 

Programação Científica) 
08h às 20h 

23/06/2018 Sábado Desmontagem - montadoras 20h às 00h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PREENCHIMENTO E ENVIO DE FORMULÁRIOS 
É obrigatório o preenchimento e envio do: 
FORMULÁRIO 01 - credenciamento de montadora (sempre que forem utilizados os 
serviços de outra montadora que não a oficial) até 30/04/2018. 
 
FORMULÁRIO 02 - credenciamento do Expositor até 30/04/2018; 
Os Formulários encontram-se ao final deste manual. 
 
FORMULÁRIO 03 – Solicitação de KVA’s adicionais até 30/04/2018; 
Os Formulários encontram-se ao final deste manual. 
 
 
REGRAS GERAIS DE CREDENCIAMENTO – FORMULÁRIOS 01, 02 e 03 
O Expositor ficará responsável pelo credenciamento de seu staff, da montadora (sempre 
que não seja a montadora oficial) e da taxa de instalação de energia (caso necessário).. 
Até o dia 30/04/2018 os formulários destinados ao credenciamento deverão ser enviados 
à EDITORA PLENA, pelo e-mail comercial@eventosplena.com.br. 
• As credenciais deverão ser retiradas no local do evento; 
• Expositores: a partir das 13h do dia 20/06/2018; 
• Montadores poderão retirar no local do evento a partir do dia 19/06/2018. 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
• O uso da credencial é obrigatório por parte dos Expositores, montadores e pessoal a 
serviço no estande. 
• A credencial de Expositor não dá direito à entrada nos auditórios, salvo em casos 
expressamente autorizados pela Comissão Organizadora. 
 
CREDENCIAMENTO DA MONTADORA  
FORMULÁRIO 01 
O preenchimento completo e a entrega do formulário correspondente é obrigatório e o 
mesmo se destina ao cadastramento da empresa contratada para a montagem e decoração 
do estande. Este formulário não será necessário quando é utilizada a montadora 
oficial do 2º Congresso Internacional Ortho Science. 
Os organizadores não se responsabilizam por qualquer tipo de serviço de manutenção 
dos estandes. Desta forma, sugerimos que a montadora mantenha funcionários de 
plantão no local. 
DATA LIMITE PARA O ENVIO DOS FORMULÁRIOS: 30/04/2018. 
OBSERVAÇÃO: 
Todas as credenciais fornecidas pelos organizadores são pessoais e intransferíveis e não 
dão direito a acompanhantes. O uso indevido implicará na apreensão e cancelamento da 
referida credencial. Não serão emitidas segundas vias de credenciais apreendidas. 
CREA 
Chamamos sua atenção para, no caso de montagem com outra montadora que não a 
oficial, certificar-se de que esta tenha providenciado junto ao CREA (Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura) o reconhecimento da ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica). 
É obrigatório manter em seu estande uma cópia desta guia, pois, no caso de fiscalização, 
poderá haver embargo de estande. 
 
CREDENCIAMENTO DE EXPOSITORES 
 
Formulário 02 
Para o credenciamento do staff de expositores deverá ser enviado para a EDITORA PLENA 
o formulário correspondente, até o dia 30/04/2018. 
Serão aceitos pedidos de credenciais nas seguintes proporções: 
Uma pessoa para cada 3m² (três metros quadrados). 

 



 

 

LOCALIZAÇÃO DOS ESTANDES 
Caberá à Montadora Oficial demarcar a localização dos estandes, atendendo à ordem 
cronológica de solicitações e chegada das montadoras, e às necessidades técnico-operacionais de 
montagem. O Expositor receberá a área do seu estande demarcada no piso, no caso em que tenha 
estande especial e não utilize a montagem básica. 
 
ALTURA MÁXIMA UTILIZÁVEL 
3,20m - sem recuo. 
 
PAREDES DIVISÓRIAS 
É obrigatória a construção de paredes divisórias em todo o período limítrofe com outros 
estandes, obedecendo às normas estabelecidas adiante. No caso de divisórias que ultrapassem 
a altura de 2,20m estas deverão ter acabamento externo na área que ultrapassar 
a referida altura. 
 
UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO 
• O piso não poderá, em hipótese alguma, ser demarcado, pintado, furado ou escavado 
pelo expositor ou seus prepostos. 
• É proibido apoiar, amarrar ou pendurar qualquer componente do estande ou de 
produtos expostos à estrutura, telhado e paredes, divisórias e portas do pavilhão. É, também, 
proibido furar ou pintar estes elementos. 
• É proibido montagem sem proteção dos pisos e carpetes existentes. 
• São vedadas quaisquer construções em alvenaria ou similares 
• É vedada a utilização de produtos derivados de petróleo ou derivados químicos sobre o 
piso. 
• Não é permitida a montagem de estande a uma distância inferior a 80 centímetros de 
hidrantes e extintores ou que impeçam o livre acesso a eles. 
• Não é permitido utilizar materiais ou substâncias de fácil combustão, de explosivos de 
qualquer natureza, assim como confetes, serpentinas e produtos assemelhados, de difícil 
remoção e limpeza, botijão de gás liquefeito e pôr em funcionamento motores de combustão. 
Não é permitido também, utilizar GLP, motores à explosão ou combustão interna, 
combustíveis e qualquer elemento gerador de perigo de incêndio ou explosão. 
• Não é permitido usar equipamentos que possam exalar quaisquer tipos de gases, tóxicos 
ou não, fumaça ou gorduras, a menos que tais equipamentos permitam a instalação 
especial de exaustores ou supressores dos efeitos tóxicos para os gases produzidos e com 
autorização escrita do departamento operacional do Teatro Positivo pequeno auditório, 
sendo que, neste caso, a instalação deverá ser prévia e expressamente autorizada. 
 
JARDINS E PLANTAS 
Jardins, plantas e flores ornamentais serão permitidas quando contidas em vasos, cestos 
ou outros recipientes, desde que não seja usada terra solta, areia ou pedras para execução 
de jardins no local. 
 
PROJEÇÃO HORIZONTAL DO ESTANDE 
A projeção horizontal de qualquer elemento da montagem (incluindo vitrines) ou de produtos 
expostos deverá, obrigatoriamente, estar totalmente contida nos limites da área do 
estande. Não serão aceitas projeções sobre estandes contíguos ou sobre a passagem do 
público, à exceção de spots para iluminação de logotipos, desde que colocados à altura 
mínima de 2,30m. 
 
NORMAS DE TRABALHO 
• Todo o elemento decorativo ou testeira deverá ter acabamento de ambos os lados, seja 
na divisão com estandes contíguos, seja na divisão com espaços transversais; 
• Não será permitida a entrada dos seguintes materiais: 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA 
DISCO DE CORTE PARA FERRO E ALUMÍNIO 
• Os estandes com estruturas construídas deverão entrar no pavilhão semiprontos, faltando 
apenas os detalhes de acabamento final; 



 

 

• Não será permitido lixar e/ou emassar as paredes dos estandes nas dependências do 
pavilhão; 
• As vias de circulação e os estandes contíguos não poderão ser utilizados para a deposição 
de materiais, ferramentas e produtos a serem instalados no estande. Toda a operação deverá 
ser realizada exclusivamente dentro dos limites do estande do próprio Expositor; 
• Todo trabalho com graxa, tintas, materiais corrosivos, pós e líquidos, deverá ser realizado 
em vasilhames adequados, evitando danos às pessoas, ao pavilhão e aos estandes contíguos; 
• Todo o estande que possuir painéis de vidro na área externa, deverá utilizar sinalização 
de alerta nos mesmos, a fim de facilitar a visualização do público, evitando possíveis acidentes; 
• Para fixação de carpete diretamente no piso do pavilhão, somente poderá ser utilizado 
fita dupla-face, sendo proibido a aplicação de cola; 
 
NORMAS PARA AS MONTADORAS 
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO DEIXAR MATERIAL NO CORREDOR DE CIRCULAÇÃO 
• Não permitir que seus empregados circulem pelas áreas comuns com roupas 
inadequadas; 
• Não permitir a circulação com sapatos sujos; 
• Não permitir a execução de serviços que provoquem barulho, odores desagradáveis 
ou sujeira de forma que prejudiquem as outras montadoras; 
• O transporte no interior das dependências do Centro de Convenções que não for feito 
manualmente, somente poderá ser feito por veículos com rodas de borracha (pneus). 
• É proibido fumar no interior do Centro de Convenções; 
• Os sanitários de serviço existentes no Centro de Convenções estarão liberados para a 
higiene pessoal dos empregados das montadoras, estando terminantemente proibida sua 
utilização para limpeza de equipamentos, materiais, lavagem de pincéis, etc. 
  
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 
Os projetos dos estandes deverão ser apresentados para aprovação até o dia 31/05/2017 
e deverão conter, elevação, corte e perspectiva. Encaminhar para BASICA FEIRAS E STANDS, 
aos cuidados do Sr. Claudio no e-mail: basica.ferias@gmail.com e com cópia para Sr. Raphael 
Moreira no e-mail: comercial@eventosplena.com.br. 
  
NORMAS DE SEGURANÇA 
Quaisquer equipamentos cuja demonstração possa apresentar riscos para o público, para 
estandes contíguos ou para o pavilhão, deverão ser providos de instalações especiais que 
eliminem por completo qualquer periculosidade, podendo, a critério dos promotores, ser 
solicitada a retirada caso as condições assim o indiquem. 
EXTINTORES 
Todo Expositor que ocupe área igual ou superior a 20m², será obrigado a manter em seu 
estande, desde o início da montagem até o final da desmontagem, pelo menos 01 (um) 
extintor de gás carbônico.  
EQUIPAMENTOS PROIBIDOS 
É proibido o funcionamento de motores a combustão no interior do pavilhão; é também 
proibida a utilização de explosivos, gases não inertes, tóxicos e combustíveis. 
EMBARGO DA CONSTRUÇÃO 
Os organizadores têm o direito de embargar a construção do estande ou a parte dele que 
possa estar em desacordo com as normas deste manual. Caso a montadora contratada 
pelo expositor não reformule o projeto e a construção em tempo hábil o estande não 
poderá ser utilizado no período de realização, sem prejuízo dos custos contratuais com os 
organizadores. 
 
VOLUME DE SOM 
Os organizadores reservam-se o direito de fazer cessar atividades com utilização de 
som amplificado, sempre que estas estejam a não permitir a tranquila conversação nos 
estandes vizinhos ou que estiverem ocasionando distúrbios, aglomerações e reclamações 
dos estandes contíguos. Da mesma forma, toda e qualquer manifestação que possa provocar 
incômodo. 



 

 

 
INSTALAÇÕES 
ENERGIA ELÉTRICA 
FORMULÁRIO 03 
A Energia Elétrica estará disponível em 220 V FASE/FASE, freqüência de 60 HZ. O expositor 
deverá informar pelo FORMULÁRIO 03 a quantidade de energia (KVA) necessária para 
o seu estande. O expositor deverá anexar o comprovante de pagamento. O valor do uso 
da energia será de R$ 250,00 para cada KVA pelo período do evento. 

EQUIPAMENTO 
QNT. DE KW POR 
EQUIPAMENTO 

Ar Condicionado 7.000 BTU  1,85 

Ar Condicionado 10.000 
BTU  

2,25 

Ar Condicionado 15.000 
BTU  

2,75 

Ar Condicionado 18.000 
BTU  

3,20 

Cafeteira  0,30 

Canhão de Luz 300 Watts  0,30 

Canhão de Luz 500 Watts  0,50 

Canhão de Luz 1.000 Watts  1,00 

Circulador de Ar  0,15 

Forno Micro  0,50 

Freezer  0,50 

Geladeira Tipo Frigobar  0,30 

Geladeira Residencial  0,50 

Impressora Linha PC  0,20 

Lâmpada Incandescente 100 
W  

0,10 

Lâmpada Incandescente 150 
W  

0,15 

Lâmpada Fluorescente 20 W  0,03 

Lâmpada Fluorescente 40 W  0,05 

Laser  11,00 

Micro Computador c/ Monitor  0,35 

Microondas Residencial  1,50 

Microondas Industrial  3,00 

Néon por metro  0,03 

Televisor  0,25 

Ventilador Grande  0,30 

DVD  0,30 

Video Wall 9 TV 29”  12,50 

 
 
 
 



 

 

TABELA PARA CÁLCULO DE ENERGIA ELÉTRICA 
• Obs: As quantidades de KW acima se referem ao consumo durante todo o período de realização 
do EVENTO. 
• As empresas que não efetuarem o recolhimento da taxa dentro do prazo previsto poderão ficar 
sem energia disponibilizada. UNÇÕES 
• Após o encerramento diário das atividades, todos os circuitos de energia elétrica serão desligados, 
com exceção dos equipamentos que necessitem ficar ligados em período integral. 
Estes deverão estar ligados em circuitos independentes e ter a identificação “NÃO DESLIGAR”. 
• A proteção geral do quadro deverá, necessariamente, ser feita por disjuntores 
termomagnéticos e de fusíveis. 
A distribuição interna do estande deverá atender as condições abaixo: 
 

CORES  FUNÇÕES 

Vermelho  Fase R 

Branco  Fase S 

Preto  Fase T 

Azul  Neutro 

Verde  Terra 
 
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
Instalação sob consulta do Departamento Operacional da Universidade Positivo. 
 

SERVIÇOS E FACILIDADES 
VIGILÂNCIA (*) 
Os organizadores proverão serviços de vigilância e segurança, em tempo integral, para o 
pavilhão em geral. O Expositor, caso assim o deseje e necessite, poderá contratar serviço 
especial de vigilância para seu estande. 
 
LIMPEZA (*) 
O Expositor deverá pagar uma taxa única de R$ 120,00, referente à limpeza do período de 
montagem e desmontagem. A taxa única deverá ser recolhida através do FORMULÁRIO 02. 
A organização providenciará a limpeza de corredores e demais dependências do pavilhão 
durante a realização do evento, ficando a limpeza interna dos estandes por conta do Expositor. 
É obrigação do expositor acondicionar restos de alimentos, desperdício ou materiais semelhantes 
em sacos plásticos e depositar em áreas que os organizadores estabelecerão 
previamente. 
 
TELEFONES E INTERNET (*) 
A instalação será solicitada diretamente à empresa credenciada pelo Centro de Eventos da 
Universidade Positivo. 
SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
Contato: Christyan de Medeiros da Silva 
Tel. (41) 3360-6644 | (41) 99172-8118 

christyan.silva@sigmatelecom.com.br 
www.sigmafone.com.br 

12 
ESTACIONAMENTO 
O estacionamento é cobrado. 
 
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, CATERING E BUFFET 
Todos os serviços de alimentação deverão ser contratados com os fornecedores credenciados 
pelo Centro de Eventos da Universidade Positivo. 
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FORMULÁRIO Nº 1 - CREDENCIAMENTO E TERMO DE RESPONSABILIDADE DA 
MONTADORA E EXPOSITOR EM RELAÇÃO À MONTAGEM E DESMONTAGEM 
PREENCHA O FORMULÁRIO E ENVIE VIA E-MAIL ATÉ O DIA 20/04/2018 
E-MAIL: comercial@eventosplena.com.br 
 

EMPRESA 
EXPOSITORA:   

 

     DADOS DA MONTADORA: 

RAZÃO SOCIAL:   
 

CNPJ:   
 

ENDEREÇO:   
 

BAIRRO:   
 

CEP:   
 

CIDADE :   
 

TELEFONE:   
 

E-MAIL:   
 

NOME DO 
RESPONSÁVEL:   

 
 
 
 
 
 

  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (MONTADORA) 
 
 
 
 
 
 

  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (EXPOSITOR) 
 
                                        
 
Todos os termos e condições de montagem e desmontagem dos stands são aqueles 
expressamente definidos no manual de montagem os quais a expositora e montadora declaram 
conhecer e se comprometem a cumprir notadamente quanto aos prazos e demais normas que 
envolvem a atividade ora objetiva. 
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FORMULÁRIO Nº 2 - CREDENCIAMENTO DO EXPOSITOR E CREDENCIAIS DE SERVIÇOS 
PREENCHA O FORMULÁRIO E ENVIE VIA E-MAIL ATÉ O DIA 20/04/2018 
E-MAIL: comercial@eventosplena.com.br 
 
 

EMPRESA 
EXPOSITORA:   

 
DADOS PARA CADASTRO DO EXPOSITOR 

 

NOME PARA A CREDENCIAL 
EXPOSITOR 

RG FUNÇÃO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Obs: 01 (uma) credencial a cada 3m². 
 
 

DADOS PARA CREDENCIAIS DE SERVIÇOS 
 

NOME FUNCIONÁRIOS DA 
MONTADORA 

RG FUNÇÃO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Obs: 01 (uma) credencial a cada 3m². 
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FORMULÁRIO Nº 3 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
PREENCHA O FORMULÁRIO E ENVIE VIA E-MAIL ATÉ O DIA 20/04/2018 
E-MAIL: comercial@eventosplena.com.br 
 
 

EMPRESA 
EXPOSITORA:   

 
 
Solicitamos as instalações elétricas necessárias de KVA’S ao valor de R$ 250,00 cada KVA 
para o seguinte consumo: 
 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE DE KVA TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      
 
 
Obs: O calculo de KVA’S não são fracionados!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (MONTADORA) 
 
 
 
 
 
 

  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (EXPOSITOR) 
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