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Semana Científica da 
UNICEPLAC, sempre um 
sucesso! 

 
Este editorial é dedicado a todos os 

que colaboraram para o sucesso da XXIX 
Semana Científica, realizada na 
UNICEPLAC no período de 06 a 08 de 
novembro de 2019. Com 22 painéis 
inscritos, contendo os mais variados temas 
de odontologia, o evento foi novamente 
um sucesso de público e conteúdo. 

O belo trabalho da Comissão de 
Organização do evento, em conjunto com 
a equipe de professores (FOTO 01), 
sedimentou a tradição de um dos 
melhores, se não o melhor, encontro 
acadêmico de odontologia do Centro-
Oeste. 
 
FOTO 01 – Os professores e a Comissão 
Organizadora que, juntos, tornaram possível esse 
belo evento. 

 

Para os autores dos painéis 
premiados, foram entregues certificados 
de menção honrosa e kits odontológicos 
da FGM e, durante o evento, foram 
sorteadas bolsas de estudo de pós-
graduação pelos Institutos ARIA, HPG 
Odontologia e kits odontológicos com 

instrumentais e materiais pela Dental 
Realce. 

Na categoria de relatos, a comissão 
avaliadora elegeu em primeiro lugar o 
trabalho intitulado “Lesão do canal 
sinuoso por implante dentário: Relato de 
caso”, dos autores Anna Beatriz Bernardes 
de LIMA, Daher Osama Mohammad 
TALEEB e Cleomar Donizeth RODRIGUES 
(FOTO 02), da UNICEPLAC. Em segundo 
lugar houve empate entre os trabalhos 
“Odontologia para todos: Uma experiência 
da integração ensino – social com a 
comunidade rural”, dos autores Aldenora 
Luciane Freire CARDOSO, Renan Bezerra 
FERREIRA, também da UNICEPLAC e do 
trabalho “Experiência exitosa da 
ortodontia do SESC, Julho Laranja e a 
percepção do estágio: Relato de 
experiência”, dos autores Camila Isacksson 
TAVARES, Júlia Barros ALVES, Kaio Augusto 
de Sousa LAMOUNIER, Cinthia Gonçalves 
Barbosa de Castro PIAU, do SESC-DF. E em 
terceiro lugar, o trabalho “Tratamento 
endodôntico com cimento Bio-C Sealer em 
molar com abscesso drenado via 
extraoral: Relato de caso”, das autoras 
Lorrany de Azevedo SOARES, Loise 
Pedrosa SALLES, da UNICEPLAC. 

Na categoria de revisão de 
literatura, a comissão elegeu em primeiro 
lugar o trabalho intitulado “Avaliação de 
métodos de aceleração do movimento 
ortodôntico: Revisão da literatura”, dos 
autores Thawany de Sousa GONTIJO 
(FOTO 03) e Adriano DOBRANSZKI, da 
UNICEPLAC. Em segundo lugar, 
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“Tratamentos conservadores das 
exposições pulpares em dentes 
permanentes”, dos autores Marcella 
Eduarda Medeiros LISBOA, Hyasser Silva 
Abdel Hamid MUHAMMAD, Natália de 
Castro SILVA, Cleomar Donizeth 
RODRIGUES (FOTO 04), também da 
UNICEPLAC. E o terceiro lugar foi para o 
trabalho “Emprego do iodofórmio como 
medicação extracanal no tratamento de 
lesões periapicais persistentes”, dos 
autores Fernanda Moraes Ribeiro PFAHL, 
Denise RIBEIRO, Gustavo RIVERA, Camilla 
Pedrosa Vieira LIMA, da Universidade 
Católica de Brasília. 
 
FOTO 02 – Os autores Anna Beatriz Bernardes de 
Lima e Daher Osama Mohammad Taleeb ao lado 
do painel premiado em primeiro lugar na categoria 
de relato. 

 
 
FOTO 03 – A autora Thawany de Sousa Gontijo 
recebendo o prêmio de primeiro lugar na categoria 
de revisão de literatura, à esquerda da sua colega 
sorteada com um kit, Lorrany de Azevedo Soares. 

 

 
FOTO 04 – O orientador Cleomar Donizeth 
Rodrigues orgulhoso de seus pupilos, autores do 
painel premiado com a segunda colocação na 
categoria revisão de literatura, Daher Osama 
Mohammad Taleeb e Marcella Eduarda Medeiros 
Lisboa. 

 
 
O evento contou também com um 

excelente ciclo de palestras, com 
professores da casa e convidados, 
abordando temas atuais de tecnologias 
novas em odontologia, o que há de mais 
novo em temas de diagnóstico e 
tratamento, além da palestra do principal 
idealizador do Programa Brasil Sorridente, 
que também foi Coordenador Nacional de 
Saúde Bucal do Ministério da Saúde por 12 
anos, Gilberto Pucca (FOTO 05), que 
proferiu a primeira palestra do evento. 
 
FOTO 05 – Da esquerda para direita, a Profa. 
Claudia Baiseredo, o Prof. Gilberto Pucca, a Profa. 
Letícia Diniz Santos Vieira, nosso excelentíssimo 
reitor, Prof. Walter Paulo Filho, a coordenadora da 
odontologia, Profa. Maria Letícia Bucchianeri 
Pinheiro Peixoto, a Profa. Nara Pereira d´Abreu 
Cordeiro Dobranszki, nosso excelentíssimo 
presidente do Conselho Regional de Odontologia 
do Distrito Federal, Dr. Marco Antônio dos Santos 
e a aluna Gabriela Oliveira Sousa, da Comissão 
Organizadora da Semana Científica. 
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Todo o esforço foi recompensado e 
o resultado foi um evento de sucesso, que 
lembrou uma frase do professor e 
vencedor do Prêmio Nobel Richard 
Feynman: 

“O objetivo do ensino não deveria 
ser ajudar os alunos a aprender a 
memorizar e cuspir informações sob 
pressão acadêmica. O propósito de 
ensinar é inspirar o desejo de aprendizado 
neles e torná-los capazes de pensar, 
entender e questionar”. 

Ano que vem tem mais! 
 

Fotos da XXIX Semana Científica da UNICEPLAC: 
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Ano que vem tem mais. Até lá! 

 

Adriano Dobranszki 
Editor-chefe 

(adriano.dobranszki@uniceplac.edu.br) 
 
 
 

 
 


