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EDITORIAL
FAMÍLIA AEPO-PUCR, SOMOS TODOS VENCEDORES!
O passado é responsável pelas sementes de inovações dos frutos que colhemos
hoje e, por isso, não deve ser esquecido e abandonado...
Em junho de 2003 anunciávamos que os trâmites legais para a abertura da
Associação dos Ex alunos Pós-graduados em Ortodontia da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (AEPO-PUCPR) estavam sendo concluídos.
O período era de transição. A terceira Turma (2001/2002) do Stricto Sensu estava
em fase de conclusão de suas atividades acadêmicas, a quarta Turma (2003/2004) já
iniciara sua formação e a primeira Turma (2002/2004) do Lato Sensu havia sido criada.
Totalizávamos 42 cirurgiões-dentistas, mestres, mestrandos e especializandos em
Ortodontia pela PUCPR.
Assim, com muito trabalho e dedicação, além do apoio e incentivo dos professores
do Programa, celebramos a fundação da AEPO-PUCPR em 3 de julho de 2003, uma
instituição cujo objetivo é o de promover a união e integração entre os associados, bem
como a promoção de encontros de cunho cultural, científico e social, sempre em prol da
educação continuada.
Em 2004, o I Encontro contou com a presença de renomados professores da The
Charles H. Tweed International Foundation: Jack Mann e Stephen McCullough.
Em 2006, o II Encontro coincidiu com a comemoração dos 10 Anos da Ortodontia
da PUCPR. Tivemos a grata satisfação de participar ativamente na organização destes
dois encontros com pessoas incríveis! E depois vieram, com o mesmo sucesso dos
primeiros, enaltecendo ainda mais o crescimento intelectual e convívio social, o III, IV,
V e VI Encontros.
Hoje, em 2016, somos um total de 179 entre mestres, doutores, ortodontistas e
futuros que exercem uma Ortodontia contemporânea, pautada pela ética e apuro
técnico, valendo-se de princípios fundamentados cientificamente. Planejamentos
individualizados e tratamentos realizados com excelência e grande rigor técnico são a
nossa marca. Não somos seduzidos por modismos e tratamentos superficiais.
O VII Encontro, organizado com dedicação e amor pelo que fazemos, será uma
grande oportunidade de reencontrar, de conhecer essa grande família e comemorar os
20 inesquecíveis anos da Ortodontia da PUCPR.
Sinto-me honrada em fazer parte dessa grande família!
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