VII Encontro. O encontro dos 20 anos da ortoPUCPRortho

[18 e 19 de agosto de 2016]

Elisa Souza Camargo[*]
Olá prezados e queridos colegas, alunos e ex-alunos pós-graduados em Ortodontia na
PUCPR! É com muita alegria que deixo esta mensagem para convidá-los para participar
do VII Encontro dos Alunos e Ex-alunos Pós-graduados em Ortodontia da nossa escola.
Aqueles que participaram, puderam constatar que os encontros anteriores foram
excelentes, momentos de grande compartilhamento de conhecimentos e experiências da
prática da Ortodontia, assim como para matar as saudades dos colegas que há tanto
tempo não víamos... Este será um encontro ainda mais especial, pois nós professores,
assim como vocês, alunos e ex-alunos estamos comemorando 20 anos da pós-graduação
em Ortodontia da PUCPR. Temos uma bela história, construída pelos ex e pelos atuais
professores, ex e atuais alunos, gestores, funcionários e colaboradores, que tanto se
dedicaram para o crescimento da nossa pós-graduação!
Muitas coisas aconteceram nestes 20 anos, portanto temos muito a comemorar:
 5 turmas de especialização, 9 de mestrado e 8 de doutorado com monografias
apresentadas, dissertações e teses defendidadas;
 o avanço em nossas pesquisas, que estão produzindo artigos científicos de alto nível,
publicados em importantes periódicos nacionais e internacionais;
 a formação continuada do corpo docente e consequente inovação no aspecto clínico,
com uso de materiais e técnicas contemporâneas;
 as melhorias na infra-estrutura, com laboratório, clínica e salas mais modernos e
confortáveis; a fundação da AEPO – Associação de ex-alunos pós-graduados em
Ortodontia da PUCPR, que apoia os alunos e professores em algumas iniciativas;
 e por último, o mais importante, que foi a formação de quase uma centena de bons
ortodontistas, professores e pesquisadores, profissionais que adquiriram uma base
sólida em Ortodontia, exaustivo treinamento no laboratório, na clínica e na docência,
e que estão hoje aplicando em seus pacientes e disseminando tais conhecimentos
adquiridos na Ortodontia da PUCPR aos seus próprios alunos.
Venham participar do nosso encontro! Deixe sua rotina por 2 dias, traga sua família!
Incentive seus colegas de turma, seus amigos... será uma ótima oportunidade para
conversarmos, assistirmos juntos às palestras, sabermos das suas histórias de vida!
Estamos preparando este encontro com muito carinho, especialmente para vocês!
Grande abraço,

[*] Profª Drª do PPGO, área de concentração em Ortodontia da PUCPR
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