A filosofia de um Curso de Ortodontia e o aprendizado lento, mas gradual...
Ter uma filosofia, em um Curso devidamente credenciado e com professores capacitados é uma credencial
para iniciar e seguir a vereda, com passos sedentos mas corretos da boa Ortodontia, envolvidos nos embasamentos
científicos clássicos e nas pesquisas recentes. Na natureza criada por "Aquele Que Mão Precisa De Assinatura" e
num Curso de Ortodontia criado pelos professores, não há saltos.
Em ambas, nada acontece do dia para a noite.
É lento e gradual. Estudar, estudar e continuar estudando, principalmente em casa, entre os módulos.
Parafraseando Aristóteles, só fazemos melhor aquilo o que repetidamente insistimos em melhorar. Portanto, a busca
da excelência não deve ser um objetivo, e sim, um hábito.
Todo dia, e não somente na véspera...
A Ortodontia é coisa séria e deve ser praticada seriamente. E, nós professores, transmitimos o melhor há15
[quinze] anos. E hoje, estamos todos juntos na 4ª turma da Especialização e 8ª turma de Mestrado.
E estaremos nos próximos quinze anos, ensinando com seriedade e respeito.
O aprendizado mecânico [montagem do aparelho, seja Edgewise, Straighwire; com dobras ou não; colorido
ou não, é MUITO importante. E vocês estão nesta fase. No entanto, o DIAGNÓSTICO é a alma da Ortodontia. Feliz
ou infelizmente AINDA não existe uma máquina [ou projeto de algum equipamento] que elabore o diagnóstico de
uma maloclusão com perfeição.
Ainda é o homem, o ortodontista que deve alimentar a máquina [se é que existe] e elaborar o diagnóstico.
Temos certeza que ao final de 30 [TRINTA] meses TODOS estarão aptos para elaborar e tratar qualquer maloclusão.
Desde que façam a parte que cabe a cada um.
Neste particular, vamos deixar ao acaso e que o acaso resolva? Não. Estamos aqui para ser responsáveis
no processo de formar o ortodontista associado ao (bom) caráter do cidadão. Pois a mão do sucesso profissional tem
cinco dedos: respeito, caráter, esforço, disciplina e dedicação.
Nesta fase do Curso, todos os especializados e mestrandos já são detentores de muitos conhecimentos
ortodônticos, mas de difícil mensuração ou quantificação, pois utilizando o pensamento de Kennedy, "quanto mais
aumenta o nosso conhecimento, fica mais evidente a nossa ignorância"
E isto continuará a ser realidade com muito mais freqüência que possam imaginar. FELIZMENTE.
Prezados Especializando e Mestrandos, no início MUITAS atividades paralelas são apresentadas. Há uma
tempestade na mente de todos os neófitos, em todos os tempos, e em todos os Cursos sérios de Especialização.
Mas lenta e gradualmente houve, há e haverá o DISCERNIMENTO.
Absolutamente TUDO o que está acontecendo foi e está sendo a cada dia, meticulosamente, planejado para
FAVORECER o aprendizado da Ortodontia por vocês. A programação NÃO é engessada. É um roteiro para termos
um norte, mas sujeito a modificações e adequações de acordo com as necessidades. Faça a sua parte estudando,
estudando, estudando...
Think about it!
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