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A C O N T E C I M E N T O S

Esporão colado é novidade em tese de mestrado
No último dia 26 de outubro, a tese “Avaliação eletromiográfica 

de pacientes com deglutição alterada tratados com esporão colado” 
foi defendida como parte dos requisitos para obtenção do título de 
mestre em Odontologia, área de concentração Ortodontia.

A defesa, realizada por Francisco Ferreira Nogueira, aconteceu 
no auditório da Pós-graduação da Faculdade C.P.O. São Leopoldo 
Mandic - Campinas/SP. A tese foi orientada pelo Prof. Dr. Paulo R. 
Aranha Nouer, coordenador do curso de mestrado da Instituição.

O novo mestre submeteu seu trabalho à banca examinadora com-
posta pelos professores doutores Ynara Lima (da Faculdade São Leopol-
do Mandic), Darcy Flávio Nouer (coordenador dos cursos de mestrado 
e doutorado da FOP/Unicamp/SP) e presidida pelo orientador. 

Francisco Ferreira Nogueira é professor do curso de especializa-
ção em Ortodontia da ABO - Divinópolis/MG onde reside e atua 
como ortodontista. O novo material - denominado esporão colado 
NOGUEIRA® -  foi desenvolvido pela Abzil, está sendo utilizado 
pelo pesquisador há quatro anos e foi lançado no mercado no último congresso Orto 2004 da SPO.

Da esquerda para direita os professores doutores: Paulo Ro-
berto Aranha Nouer C.P.O São Leopoldo Mandic (Orientador); 
Francisco Ferreira Nogueira ABO- Divinópolis (candidato); Dar-
cy Flávio Nouer FOP- Unicamp (Banca), Ynara Lima C.P.O. São 
Leopoldo Mandic (Banca).

Matérias para a seção “Acontecimentos” poderão ser encaminhadas para o e-mail: dental@dentalpress.com.br ou
para o seguinte endereço: Av. Euclides da Cunha, 1718 - Zona 5 - CEP 87015-180 - Maringá/PR

Encontro Internacional de Editores e Autores na FOB.
Promovido pela Faculdade de 

Odontologia de Bauru – FOB/USP, 
o Encontro Internacional de Editores 
e Autores de Revistas Científicas da 
Área de Odontologia (EIE) aconte-
ceu entre os dias 4 e 6 novembro de 
2004, no Salão Nobre da FOB. 

O evento, cuja primeira edição 
ocorreu em 2003, teve como obje-
tivo principal debater sobre os parâ-

metros de qualidade na avaliação de 
artigos científicos, visando elevar o 
nível da avaliação e, por conseqüên-
cia, das revistas nacionais. 

Para o Prof. Dr. José Mauro Gran-
jeiro (da FOB-USP), Coordenador-
Científico do Encontro, o IEE buscou 
“estabelecer um processo de intensa 
troca de experiências entre os edito-
res e revisores de diferentes regiões 
e realidades do país, com a presença 
de editores de importantes revistas 
do exterior.

As apresentações orais contaram 
com a intensa participação do públi-
co que prestigiou a iniciativa. Edi-
tores de diversas revistas brasileiras 
discorreram, na tarde de 6ª feira, so-
bre suas experiências em uma mesa 
redonda.

O encerramento do evento acon-
teceu no sábado com um workshop 
conduzido pelo professores doutores 

Ricardo Marins de Carvalho (Facul-
dade de Odontologia de Bauru), José 
Antônio Poli Figueiredo (ULBRA-
RS) e Jaime Cury (Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba / UNI-
CAMP) e especialmente dirigido 
aos relatores das revistas científicas 
nacionais.

Paralelamente à programação 
científica, os coordenadores do even-
to abriram espaço para uma exposi-
ção de revistas científicas.

Dr. Larz S. W. Spanberg (Editor - Oral Surgery, Oral 
Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and En-
dodontics), Dr. Paul Dummer (Editor - International
Endodontics Journal) e Dra. Lone Schou (Publishing 
Director - Quintessence Copenhagen).

Prof. Dr. Jaime Cury (Faculdade de Odontologia de Pi-
racicaba / UNICAMP) .


