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Artigo  Clínico

Pernambucano Dentistry Meeting – “EPO”: University Congress of the Faculty of Dentistry of the 
University of Pernambuco

 
Introdução: Organizado por alunos de graduação da Faculdade 
de Odontologia de Pernambuco da Universidade de Pernambuco 
(FOP/UPE) com estudantes de outras universidades, o Encontro 
Pernambucano de Odontologia (EPO), no ano de 2019, realizou sua 
sétima edição. Desenvolvimento: O evento aconteceu no dia 26 de 
setembro na FOP/UPE, com minicursos e apresentações de trabalhos 
científicos, e nos dias 27 e 28 de setembro, no Centro de Convenções 
de Pernambuco, com palestras, feira EPO Exposure e arena EPO 
Experience. Envolveu em sua organização 38 alunos de graduação 
de 6 faculdades diferentes, uma pós-graduanda e uma professora 
da FOP/UPE. Teve um público de 323 pessoas, 402 trabalhos 
submetidos e 225 trabalhos apresentados, com publicação dos anais 
do evento. O VII EPO teve 8 minicursos, 26 palestras, 6 expositores 
e apresentações culturais e jogos interativos na arena. O site do 
evento (epo.upe.br) tem mais de 190 visitas diárias e o Instagram (@
congressoepo), com mais de 300 postagens, semanalmente tem 1300 
visitas, alcança 2500 contas e tem 22700 impressões. Considerações 
finais: O EPO é um evento de extensão que consolida o ensino, 
pesquisa e extensão universitária, que complementa a formação 
profissional através de um ambiente de troca de conhecimentos. 
Palavras-chaves: odontologia; congresso; extensão comunitária; 
educação continuada em odontologia; estudantes de odontologia.

Introduction: Organized by undergraduate students from the Faculty 
of  Dentistry of  Pernambuco at the University of  Pernambuco 
(FOP-UPE) in collaboration with students from other colleges, the 
Pernambucano Dentistry Meeting (EPO), in 2019, held its seventh 
edition. Development: The event took place on September 26 at FOP-
UPE, with short courses and presentations of  scientific papers, and on 
September 27 and 28, at the Pernambuco Convention Center, with 
lectures, EPO Exposure fair and EPO Experience arena. It involved 
38 undergraduate students from 6 different colleges, a graduate student 
and a professor from FOP-UPE. It had an audience of  323 people, 402 
papers submitted, of  wich 225 were presented, with publication of  the 
conference proceedings. The 7th EPO had 8 short courses, 26 lectures, 
6 exhibitors in addition to cultural presentations and interactive games 
in the arena. The event website (epo.upe.br) has more than 190 daily 
visits and its Instagram account (@congressoepo), with more than 
300 posts, has 1300 visits per week, reaches 2,500 accounts and has 
22,700 impressions. Final considerations: EPO is an extension event 
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that consolidates teaching, research and university 
extension, which complements professional training 
through an environment of  knowledge exchange. 
Key-words: congress; community extension; 
continuing education in dentistry; dental students.

 
 Eventos científicos proporcionam um 
ambiente de discussão sobre tecnologias e novos 
achados científicos. Neles, alunos de graduação, 
pós-graduação e profissionais, podem se atualizar 
e, ao mesmo tempo, contribuir com a comunidade 
científica através de sua prática clínica eresultados 
das suas pesquisas, unindo a classe profissional 
com a academia, tornando oportuna a interação 
entre eles.1,2

Nesse contexto, discentes da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de Pernambuco – 
Campus Camaragibe – FOP/UPE em parceria com 
outras universidades, protagonizam, anualmente, 
a organização de um congresso científico, o 
Encontro Pernambucano de Odontologia – 
EPO. Assim, esse artigo objetiva expor a história 
do congresso universitário EPO e divulgar os 
resultados da sua sétima edição, realizada no ano 
de 2019.

 
  
 Em 2013, Ellane Talita Silvano de 
Santana, aluna do curso de Odontologia da FOP/
UPE, após vivenciar um congresso científico em 
outro estado, teve a ideia de criar um congresso 
universitário para sua faculdade. Talita não iniciou 
sozinha essa jornada, elaconvidou Híttalo Carlos 
Rodrigues de Almeida e Nikácio Adnner Tavares 
dos Santos, alunos da mesma instituição de ensino, 
para ajudá-la na organização.  Com a colaboração 
de mais 15 estudantes e da Prof.ª Dr.ª Andréa dos 
Anjos Pontual de Andrade Lima, foi formada 
a primeira comissão organizadora do EPO. O 
evento foi realizado na Faculdade de Odontologia 
de Pernambuco, cujo público alvo era estudantes 
e profissionais da área. Palestras sobre os mais 
variados temas da odontologia e apresentações de 
trabalhos científicos foram algumas das atividades 
realizadas.

Estrategicamente, a comissão organizadora 
foi dividida em subcomissões que era composta por 
alunos da graduação, e um coordenador, também 
aluno, que coordenaria o grupo. Toda organização 
do evento foi realizada por esses alunos. O EPO, 
neste ano, teve a sensibilidade de reverter sua 

DESENVOLVIMENTO
História

INTRODUÇÃO

renda para a campanha de ajuda à turma 85 da 
FOP, que teve sua reserva financeira destinada a 
formatura perdida devido a um golpe da empresa 
de formatura.

No ano seguinte, 2014, o EPO continuou 
sendo organizado pela mesma comissão, repetindo 
todo o sucesso da primeira edição. 

O III EPO, no ano de 2015, com a saída 
dos seus fundadores da universidade, o EPO passa 
oficialmente para a competência do Diretório 
Acadêmico (DA) 15 de Janeiro, representação 
estudantil da FOP/UPE. Sendo presidido pela 
aluna e membro da diretoria de assuntos estudantis 
do DA, Bruna Yasmin de Brito Silva. Neste ano, a 
comissão do evento contou com a participação de 
alunos de outras faculdades do estado, fazendo um 
intercâmbio de ideias para enriquecer o evento. 

O IV EPO, a aluna Caroline Brígida Sá 
Rocha, na época presidente do DA 15 de Janeiro, 
assume a presidência do EPO nos anos de 2016 a 
2018 (edições IV, V e VI). 

A consolidação do EPO no calendário 
acadêmico pernambucano levou a uma grande 
procura, por parte dos alunos,que gostariam de 
integrar a comissão organizadora do IV EPO, 
gerando a necessidade de realizar um processo 
seletivo. O processo foi organizado pela então 
presidente com a ajuda dos coordenadores de 
comissão e resultou na formação de uma comissão 
com 32 membros de quatro universidades 
diferentes (FOP, Universidade Maurício de Nassau 
– Uninassau, Faculdade de Odontologia do Recife 
– FOR e a Faculdade Federal de Pernambuco – 
UFPE). Outra mudança que ocorreu nesta edição 
foi o local de realização do evento, que acontecia 
inteiramente na FOP e passou a ocorrer em dois 
locais, o primeiro dia na FOP, com apresentações 
de trabalhos científicos e minicursos, e o segundo 
e terceiro dias realizado no Hotel Manibu, em 
Recife, com exposição de palestras. Neste ano, 
por iniciativa da comissão científica, foi criado um 
tema central para o evento. O tema trazido para 
este ano foi “Novas perspectivas em odontologia: 
inovações e tecnologias”. Também, neste ano, 
além da programação habitual (apresentação de 
trabalhos e palestras), foram realizados minicursos 
em parceria com as ligas acadêmicas de odontologia 
existentes na FOP/UPE, como por exemplo a Liga 
Acadêmica de Periodontia e a Liga Acadêmica de 
Cirurgia Bucomaxilofacial. 

O V EPO avançou em alguns aspectos. Sua 
comissão organizadora foi formada por, em média, 
40 estudantes; o evento passou a ser realizado na 
FOP, em seu primeiro dia, e nos seus dois últimos 
dias no Centro de Convenções de Pernambuco; 
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pela primeira vez em sua história, através dos 
esforços da comissão científica, o EPO recebeu 
como palestrantes, profissionais renomados de 
outras regiões do país, aumentando o prestígio 
científico do evento.

Com um público de quase 300 pessoas, 
o VI EPO aconteceu com algumas mudanças. 
A comissão científica mudou a apresentação dos 
trabalhos científicos, saindo da forma de banner 
impresso para banner digital (e-banner). Também, 
na VI edição, a comissão científica organizou 
pioneiramente os anais do publicados na Revista 
Sul-Brasileira de Odontologia3. 

Outra mudança da VI edição foi a seleção 
de “grupos estudantis” (projetos/programas de 
extensão, grupos de monitoria, ligas acadêmicas, 
grupos de pesquisa, empresas juniores, etc) 
das faculdades de odontologia do estado de 
Pernambuco para a realização dos minicursos do 
evento, assim não só as ligas acadêmicas da FOP 
teriam essa oportunidade. 

O EPO e sua VII edição (2019)
Seis anos após o seu início, o EPO, 

pioneiro no estado de Pernambuco em congresso 
universitário, continuou sendo protagonizado 
por estudantes. A comissão organizadora da VII 
edição foi presidida pelo acadêmico Sinval Vinícius 
Barbosa do Nascimento, diretor de assuntos 
científicos do DA da FOP e membro da comissão 
organizadora das quatro edições anteriores, sendo 
as três últimas como coordenador da comissão 
científica. 

Visando aprimorar o EPO, no ano de 2019, 
o mesmo foi institucionalizado, sendo vinculado a 
coordenação setorial de extensão da FOP/UPE no 
segmento evento. 

As comissões foram reestruturadas, 
passando a ser: Comissão Científica, Comissão 
Social, Comissão Financeira, Comissão de 
Secretária, Comissão de Patrocínio e Comissão de 
Comunicação. Após a escolha dos coordenadores 
por parte do presidente, iniciou-se a seleção para 
os demais membros da comissão organizadora, 
que contou com 88 inscritos. Foram selecionados 
31 alunos de odontologia de seis faculdades 
diferentes (FOP, Uninassau, FOR, UFPE, Centro 
Universitário FACOL e Universidade Tiradentes). 
A comissão também contou com a ajuda de uma 
equipe de consultores formada por uma aluna de 
pós-graduação e a professora Dr.ª Mônica Pontes. 
Assim, a comissão organizadora do VII EPO teve 
40 membros, com realização de atividades de março 
de 2019 a dezembro do mesmo ano (Figura 1 e 2).

Figura 1 - Equipe de coordenadores e presidente 
do VII EPO. Da esquerda para direita: Fernanda Teles 
(coordenadora da comissão financeira); Beatriz Borba 
(coordenadora da comissão de patrocínio); Pamella 
Paixão (coordenadora da comissão secretariade); Sinval 
Vinícius (presidente da comissão organizadora); Eduar-
do Vinícius (coordenador da comissão científica); Artur 
Granja (coordenador da comissão de comunicação); e 
Pedro Barbosa (coordenador da comissão social). Fon-
te: Própria (2019).

Figura 2 - Comissão organizadora do VII EPO forma-
da por 38 acadêmicos de odontologia. Fonte: Própria 
(2019).

Nesta edição foi estabelecida uma 
homenagem a um professor que apoia o evento, 
sendo a homenageada deste ano a Profa. Dra. 
Mônica Maria de Albuquerque Pontes.

O evento, com o tema “A Odontologia 
além da estética: integralidade com eficiência 
para saúde de excelência”, aconteceu nos dias 26 
de setembro de 2019 na FOP/UPE e 27 e 28 de 
setembro de 2019 no Centro de Convenções de 
Pernambuco. Com um público de 323 pessoas, 
divididas entre estudantes de graduação, pós-
graduação e profissionais.

402 trabalhos foram submetidos, 
destes, 225 foram apresentados no primeiro dia 
do evento, e tiveram os resumos desses trabalhos 
publicados na forma de anais em parceria com 
a revista Acervo Saúde. 45 avaliadores (alunos 
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Figura 3 - Apresentação de trabalho científico na forma 
de painel digital (e-banner) no primeiro dia do evento. 
Fonte: Própria (2019).

Figura 5 - Registro dos congressistas assistindo uma 
das 26 palestras disponíveis na programação científica 
do evento. Fonte: Própria (2019).

Figura 4 - Momento da explanação teórica de um dos 
oito minicursos do VII EPO. Minicurso “Emergências 
médicas em odontologia”, uma parceria do VII EPO 
com o Projeto de Extensão em Cirurgia Bucomaxilofa-
cial da FOP/UPE, coordenado pelo Professor Dr. Bel-
miro Vasconcelos, que ministrou o minicurso. Fonte: 
Própria (2019).

de mestrado e doutorado e professores de 
odontologia), divididos em pares, avaliaram as 
apresentações dos trabalhos (Figura 3). A partir 
destas avaliações foram retirados os melhores 
trabalhos de cada modalidade e categoria, sendo 
entregue menções honrosas a estes trabalhos na 
solenidade de encerramento do evento. Dentre 
destes trabalhos, através de uma comissão de 
professores, foi selecionado o trabalho mais 
relevante do evento, que recebeu, como premiação, 
a publicação de um artigo na Revista Eletrônica 
Acervo Odontológico sobre o tema do trabalho.

Também no primeiro dia foram realizados 
oito minicursos, em parceria com oito grupos 
estudantis contando com mais de 80 pessoas em 
sua organização. 141 congressistas participaram 
dos oito minicursos (Figura 4).

 Nos dois dias seguintes realizados no 
Centro de Convenções de Pernambuco, com uma 
estrutura pensada para melhorar o visual do evento 
e proporcionar mais conforto para suas atividades 
e seus congressistas, o VII EPO teve em sua 
programação 20 palestras voltadas para cirurgiões-
dentistas e alunos de graduação, divididas em 
palestra expositivas, mesas redondas e palestras 
interativas (Figura 5). Pela primeira vez o EPO 
destinou um espaço voltado para os profissionais 
auxiliares e técnicos da odontologia, oferecendo 
seis palestras específicas dessas áreas que compôs a 
grade científica do evento.

Além das palestras, o VII EPO inovou 
com: o EPO Exposure, uma mini feira com 06 
expositores, aproximando os congressistas a marcas 
da odontologia; e a Arena EPO Experience, um 
espaço na mini feira destinado a apresentações 
culturais, conversas curtas com profissionais de 
sucesso e games interativos durante os intervalos 
das palestras principais.

O VII EPO utilizou para sua divulgação 
um novo site (epo.upe.br), que teve 190 visitas 
diárias. Outro meio de marketing adotado pela 
comissão organizadora desde sua III edição é a 
rede social Instagram. O perfil do EPO neste site 
de relacionamento semanalmente tem mais de 1300 
visitas, alcançando mais de 2500 contas e tendo 
mais de 22700 impressões com suas 333 postagens, 
segundo dados colhidos da plataforma ao final do 
ano de 2019.

A verba arrecadada para custeio do evento 
é proveniente do pagamento das inscrições pelos 
participantes e do investimento dos patrocinadores, 
não havendo outra forma de entrada de qualquer 
valor destinado ao evento. O EPO não tem como 
objetivo obter fins lucrativos após o final do 
evento. Na existência de capital restante, o mesmo 
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é destinado à sua próxima edição e, desde o III 
EPO, também tem sido revertido em melhorias 
para os discentes da faculdade através do DA 
da FOP-UPE. Vale ressaltar a importância dos 
parceiros que contribuem para que o evento seja 
realizado a cada ano e ganhe notoriedade no meio 
odontológico. 

Outro ponto importante para o bom 
desempenho do evento e o seu crescente sucesso é o 
apoio da coordenação setorial de extensão e direção 
da FOP, assim como da reitoria da universidade, 
dando subsídio aos estudantes organizadores.

O sucesso do evento também se deve aos 
professores e outros profissionais, que, ao longo 
desses anos, confiam e abrilhantam o evento com 
suas aulas, transmitindo o que tem de mais atual na 
odontologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Assim, com uma história de sete edições, 
somando mais de: 100 palestras; 30 minicursos; 
150 palestrantes; 900 trabalhos apresentados; e 
1600 ouvintes, o EPO transformou-se no principal 
congresso universitário da região e um dos 
principais eventos da odontologia em Pernambuco, 
fortalecendo o nome do Diretório Acadêmico 
15 de Janeiro, da Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco e da Universidade de Pernambuco. 
Totalmente pensado e organizado por alunos de 
graduação, mais de 220 acadêmicos já passaram pela 
organização do evento ao longo desses anos, em que 
cada um contribuiu para que ele chegasse a todos 
esses resultados. Em troca, o EPO proporciona 
a esses alunos uma vivência em ambiente que 
gera tomada de decisões e a compreensão de 
ferramentas de gestão de eventos, conferido 
habilidades de gerenciamento, administração, 
marketing, controle financeiro, trabalho em equipe, 
dentre outras habilidades necessárias para a vida 
profissional. Contudo, esperam-se outras edições, 
novos desafios, novos sucessos e novos discentes 
para somar, aprender e se orgulharem por serem 
protagonistas dessa história.
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