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Bom dia senhoras e senhores Acadêmicos  

 

A Academia Catarinense de Odontologia tinha um quotidiano que          
foi alterado pela pandemia. Era uma rotina de trabalho extensa, que           

procurava manter os acadêmicos constantemente ligados à entidade,        
podemos citar: 

a) Reuniões semanais da Diretoria e de comissões de trabalho.  
b) Reunião da Assembleia Geral ordinária duas vezes por ano, para          

selecionar os novos Acadêmicos Titulares, Honorários e       

Beneméritos e eleição da Diretoria da Academia a cada dois anos;           
aprovação de relatórios financeiros anuais, portarias e resoluções        

de ordem administrativas, aprovação de proposta de homenagens a         
cirurgiões-dentistas e outros profissionais da saúde, entidades de        

classe e empresas do ramo odontológico. 

c) Duas Sessões magnas solenes anuais para posses, outorga de         
homenagens, seguidas de jantar festivo. 
 

Além destas atividades permanentes desenvolvemos projetos       

especiais, dentre eles, os dedicados ao registro da história da Academia e            
da Odontologia Catarinense, que até o momento já renderam oito livros.           

Atualmente a Academia trabalha na concretização de um antigo sonho          
que é a implantação do Museu da Odontologia de Santa Catarina. Sendo            

que sua administração está constituída, a documentação está pronta e          
site em construção.  



Devido a pandemia e as situações adversas consequente desta, as           
atividades estão sendo executadas em reuniões na modalidade “on line”,          

onde se percebeu ser um excelente recurso para integrar os acadêmicos,           
exceto as sessões magnas que por sua característica  estão suspensas. 

Nossa instituição sempre se empenhou na participação dos         
acadêmicos, a pandemia dificultou os encontros presenciais. Contudo foi         

possível retomar nossas atividades de reuniões por meio virtual, sendo          
adquirido para esta finalidade equipamentos e tecnologia dos sistemas “          

on line”, facilitando a participação dos acadêmicos, principalmente do         

grupo de risco e também dos que tinham dificuldade de frequentar as            
reuniões por causa da distância, os que residem nos municípios distantes           
da capital. 

Este “novo normal” nos possibilitou explorar essa vertente para          
facilitar a integração dos acadêmicos. 

Hoje, esta reunião virtual das academias coirmãs junto da ABENO é o             
exemplo claro da possível integração entre entidades de classe nesta          

modalidade e deslumbra um futuro promissor. 

Acreditamos que essa nova realidade nos proporciona expandir         

horizontes, atualizarmos tecnologicamente e a construção de um        
alvissareiro futuro para as instituições, passando necessariamente por        

novas ideias e ações dos acadêmicos. 

               Obrigado. 

  

 

 

 


