Vamos juntos comemorar estes 20 anos!

PÓS-GRADUAÇÃO EM ORTODONTIA DA PUCPR: HÁ 20 ANOS FORMANDO
ESPECIALISTAS, PESQUISADORES E PROFESSORES DE ALTO PADRÃO
Em 1996, foi fundado o 1º curso de Mestrado em Ortodontia do Estado do Paraná,
dentro do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PPGO-PUCPR). O curso era composto por professores formados nos
melhores centros de Ortodontia do Brasil e, por meio de uma seleção criteriosa de alunos
interessados na ciência e na arte da Ortodontia, iniciou seu trabalho de formação de
profissionais capazes de atuar, em alto nível, na pesquisa, na docência e na clínica.
O tempo passou e a Ortodontia da PUCPR sempre se manteve atualizada e focada
em formar profissionais de alto padrão. Isto é facilitado pelo íntimo contato com outras
universidades brasileiras e com entidades internacionais da Ortodontia, como a Charles
H. Tweed International Foundation for Orthodontic Research & Education e a Saint Louis
University Graduate Program in Orthodontics.
As vantagens da modernização do diagnóstico (Tomografia Computadorizada,
Ressonância Magnética, Modelos Digitais), das técnicas (edgewise, forças direcionais,
arco segmentado, prescrições straight wire) e dos dispositivos auxiliares (mini-implantes e
mini-placas) também foram assimiladas e prontamente difundidas.
Por tudo isso, a Ortodontia da PUCPR foi crescendo e, além do Mestrado, passou
a contar com cursos de Especialização e de Doutorado.
Além disso, a Ortodontia da PUCPR compreendeu e apoiou as mudanças na
Ortodontia brasileira que têm como objetivo fortalecer a Ortodontia de qualidade, como a
fundação do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial, e a mudança na carga
horária mínima para a formação de especialistas em Ortodontia.
Uma vez que alunos e ex-alunos mantêm o mesmo entendimento dos professores
de que a Ortodontia da PUCPR deve crescer cada vez mais, em 2002, foi fundada a
Associação de Ex-Alunos Pós-Graduados em Ortodontia da PUCPR (AEPO-PUCPR),
com o objetivo de promover a integração entre alunos, ex-alunos e docentes da PUCPR.
A AEPO-PUCPR promove, a cada 2 anos, um Encontro entre seus membros, permitindo
a todos se confraternizar, mostrar suas atividades clínicas e de pesquisas, bem como
atualizar conhecimentos.
Assim, é com imensa alegria, que a atual comissão da AEPO-PUCPR anuncia que,
em 2016, haverá nosso VII Encontro, comemorando os 20 anos da Ortodontia da PUCPR.
Alunos, Ex-Alunos e Professores, todos nós fazemos parte desta história e
continuaremos a fazer história! Vamos juntos comemorar estes 20 anos e trabalhar para
que tenhamos, no mínimo, mais 20 anos para comemorar!
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