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Prezados amigos,
Chegou a hora do nosso Encontro da Associação dos Alunos e Ex Alunos
de Ortodontia da PUCPR (AEPO), hora de aprender, confraternizar, estudar,
fazer e rever amigos. Este encontro de alunos e ex-alunos, evento muito
esperado por todos que participam ou participaram da história do Curso de Pós
Graduação em Ortodontia da PUCPR, pois comemora-se os 20 anos do seu
início. Em sua trajetória bem-sucedida, consolidou se como um dos melhores
cursos do Brasil e porque não do mundo, com méritos e credibilidade. Méritos
não surgem por acaso. Credibilidade não começa do dia para a noite, esses
atributos se cristalizaram ao longo do tempo, como fruto de trabalho e dedicação
de professores e alunos; esta é a Ortodontia PUCPR.
Aproveito a oportunidade deste editorial para prestar homenagens aos
professores, alunos, ex alunos, colaboradores e a todos que de alguma forma
colaboraram para tornar Ortodontia PUCPR, o que ela representa hoje para a
Ortodontia, não só no campo profissional e científico, mas também pelas lições
que levamos para a vida pessoal.
Também vamos agradecer a atual e às outras comissões da AEPO pela
organização e sucesso dos nossos encontros, buscando sempre o melhor para
todos.
Eu vejo uma AEPO forte e que continua evoluindo para atender às
necessidades dos seus membros, sendo o elo do egresso com a academia, a
fonte indispensável de educação continuada. Este ano a AEPO inova e dá um
grande passo no campo da responsabilidade social, pois a taxa de adesão será
de 1 quilo de alimento não perecível para doação para a Pastoral da PUCPR.
Vamos fazer a diferença!
Vida Longa à Ortodontia da PUCPR e AEPO, e que tenhamos todos um
excelente encontro.
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