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Semana Científica da 

UNICEPLAC, novamente um 

sucesso! 
 

Este editorial é dedicado a todos os 

que colaboraram para o sucesso da XXVIII 

Semana Científica, realizada na 

UNICEPLAC no período de 07 a 09 de 

novembro de 2018. Com 38 painéis 

inscritos, contendo os mais variados temas 

de odontologia, o evento foi novamente 

um sucesso de público e conteúdo. 

Trabalhos de alta qualidade foram 

apresentados, os três primeiros colocados 

da categoria “painel” receberam menção 

honrosa e os autores foram premiados 

com kits da FGM. A comissão avaliadora 

elegeu em primeiro lugar o trabalho 

intitulado “Análise do cloro ativo em 

soluções irrigantes usadas na endodontia 

da UNIFACIPLAC”, dos autores Thays Costa 

BRITO (FOTO 01), Daniely Fernandes 

SOARES e Eduardo Telles de MENEZES. Em 

segundo lugar ficou o trabalho intitulado 

“Tracionamento de canino maxilar 

ectópico com mini-implante e técnica 

aberta: Relato de caso clínico”, dos 

autores Thaynara Cristina SOUZA (FOTO 

02), Marcelo F. FELIX e Adriano 

DOBRANSZKI. Em terceiro lugar ficou o 

trabalho intitulado “Tratamento 

odontológico na criança com TOD 

(Transtorno Opositivo Desafiador): 

Revisão de literatura”, dos autores Bruna 

Câmara PERES, Renan Bezerra FERREIRA, 

Letícia Diniz Santos VIEIRA (FOTO 03). 

FOTO 01 – A autora Thays Costa Brito, recebendo o 
prêmio de primeiro lugar na apresentação de 
painéis, ao lado deste editor e coordenador da 
comissão avaliadora, Adriano Dobranszki. 

 
 

FOTO 02 – A autora Thaynara Cristina Souza 
recebendo o prêmio de segundo lugar. 
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FOTO 03 – Da esquerda para direita, os autores 
Renan Bezerra Ferreira, Letícia Diniz Santos Vieira e 
Bruna Câmara Peres, recebendo o prêmio de 
terceiro lugar. 

 

 
O evento contou também com um 

excelente ciclo de palestras, com 

professores da casa e convidados, 

abordando temas atuais de terapêutica, 

estética e a aplicação de novas tecnologias 

em odontologia, como a palestra do Dr. 

Henrique Tostes Melo (na foto ao lado, 

com sua esposa, a professora Ana Lívia 

Gomes Cornélio, membros da comissão 

organizadora, a Profa. Letícia Diniz Santos 

Vieira e o Prof. Emerson Finholdt. 

Parabéns a todos! 

Fotos da XXVIII Semana Científica da FACIPLAC: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano que vem tem mais. Até lá! 

Adriano Dobranszki 
Editor-chefe (adriano.dobranszki@uniceplac.edu.br) 

 
 


