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ABOR Goiás – 20 anos em defesa da Ortodontia
APRESENTAÇÃO
A Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial seção Goiás (ABOR

Goiás) realiza a cada dois anos um Congresso Internacional com a participação de
palestrantes de renome mundial, que se insere na missão da Associação de promover
o aperfeiçoamento e estudo da Ortodontia e Ortopedia Facial.
Em 2013, na comemoração do seu 20º aniversário de fundação a ABOR Goiás
estará promovendo a 7ª edição do Congresso Internacional da ABOR Goiás no Centro
de Convenções de Goiânia, entre os dias 21 e 23 de março de 2013, organizado com
inúmeros diferenciais e com base em uma apurada programação científica, incluindo a
ampliação da Feira de Produtos e Serviços realizada paralelamente a programação do
evento.
O 7º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR Goiás será presidido pelo Prof
Dr José Valladares Neto, especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial pelo Hospital
de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (Bauru,
1991), Mestre em Biologia (área de concentração: Morfologia) pelo Instituto de Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Goiás (2000) e Professor Assistente da
Disciplina de Ortodontia e Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal de Goiás.

A ABOR GOIÁS
A Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial – seção Goiás foi criada em
1993 a partir da preocupação de um grupo de Especialistas em Ortodontia com a
qualidade dos serviços oferecidos à população.
Formada por especialistas, devidamente habilitados e inscritos no Conselho Federal de
Odontologia (CFO), a ABOR Goiás fomenta as boas práticas da Ortodontia e Ortopedia
Facial, a contínua atualização e aperfeiçoamento dos profissionais da área e a defesa
do consumidor.
Para promover o exercício ético e profissional da Ortodontia, a entidade tem como
objetivos: o aprimoramento técnico e científico dos profissionais da área, por meio da
organização de cursos e jornadas científicas, publicação e divulgação de pesquisas,
orientação da comunidade sobre a Ortodontia, suas possibilidades e os profissionais
aptos a praticar a especialidade e avaliação permanente da prática e do ensino da
Ortodontia no Estado.
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GOIÁS E GOIÂNIA

Cercado de histórias e culturas que aproveitaram as características naturais herdadas
na consolidação do território, o Estado de Goiás se desenvolveu reunindo etnias e
tradições diversas. Nesse ambiente dominado pelo Cerrado, apresentou a medida
necessária para afirmar sua identidade reconhecida entre pequis e pamonhas, tropas e
boiadas, indo até o agronegócio e a prestação de serviços. Aliado a antíteses
complementares, apresentou a centelha formadora do desenvolvimento dentro do
Centro-Oeste brasileiro, de forma moderna e atual, sem, por outro lado, perder as
ligações com sua história e com seu solo do sertão.
Reconhecida nacionalmente como uma das melhores capitais brasileiras para se viver,
Goiânia é uma cidade jovem, dinâmica e espirituosa. Fundada em 24 de outubro de
1933, recebeu da cidade de Goiás, antiga capital, a responsabilidade de coordenar o
desenvolvimento econômico e social do Estado. Com uma população de mais de um
milhão de habitantes, recebeu contribuições para a formação do goianiense dos mais
variados Estados, em busca de uma cidade pujante, ávida pelo fortalecimento da
economia após o ciclo do ouro e, em especial, em ascensão com o agronegócio
exportador.
A alta qualidade de vida registrada na capital também favoreceu seu desenvolvimento
como, por exemplo, o atual surto imobiliário, registrado no avanço da construção civil e
na alta de empreendimentos desta área. Paralelo a isso, a preservação ambiental
também aflorou na cidade, considerada inclusive como uma das mais verdes do país,
com a presença de avenidas arborizadas, bosques e parques.
O panorama goianiense, aliás, planejado ao estilo Art Déco, tido como Patrimônio
Artístico e Histórico do Brasil como segundo maior acervo do mundo, revela nuances
arquitetônicos e belezas escondidas por toda a cidade. Destaques para o conjunto
urbanístico da Praça Cívica, onde se situa o Palácio das Esmeraldas e o Museu
Zoroastro Artiaga, o Teatro Goiânia, a antiga Estação Ferroviária e a Avenida Goiás. A
capital é referência ainda em compras e no atendimento à saúde, considerada, ainda,
pólo de confecções, negócios e eventos.

3

Centro de Convenções de Goiânia

21 a 23 de março de 2013
ABOR Goiás – 20 anos em defesa da Ortodontia
JUSTIFICATIVA

Por que o especialista em Ortodontia necessita de contínuo aperfeiçoamento
profissional?
Procedimentos simples como, por exemplo, a expansão de uma arcada dentária,
embasados em conhecimento científico, são capazes de minimizar o tratamento
corretivo, entretanto, os resultados positivos para os pacientes dependem do
conhecimento do profissional em relação ao crescimento facial, desenvolvimento da
dentição e problemas correlatos que possam provocar uma má formação.
Em boa parte dos casos é maior a necessidade do paciente de um ortodontista que
orienta do que a Ortodontia que trata. Isso significa que é mais importante o
conhecimento científico do profissional do que a instalação de aparelhos.
Diante deste cenário, o Congresso Internacional da ABOR Goiás oferece uma
importante oportunidade de atualização para especialistas e estudantes de pósgraduação em Ortodontia de Goiás e Distrito Federal.

OBJETIVOS





Promover o aprimoramento técnico e científico dos profissionais e estudantes de
Ortodontia e Ortopedia Facial;
Apresentar as novas tecnologias e procedimentos para a prevenção,
interceptação e correção de problemas ortodônticos;
Oferecer um espaço para debate e troca de experiências entre profissionais e
estudantes da área sobre os desafios e as perspectivas da Ortodontia e
Ortopedia Facial.
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PÚBLICO-ALVO



Especialistas em Ortodontia



Alunos de pós-graduação em Ortodontia



Alunos de graduação em Odontologia



Cirurgiões-dentistas



Auxiliares e técnicos em saúde bucal



Protéticos

O evento tem forte participação dos profissionais do Estado de Goiás, Distrito Federal,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro.

Estimativa de participação: 500 pessoas.

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

A programação cientifica do 7º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR Goiás,
privilegiará a discussão de temas atuais nessa especialidade e contará com a presença
de renomados professores da área.

Para ministrar o principal curso de oito horas foi convidada a Professora Lúcia
Cevidanes, uma das palestrantes mais requisitadas da Ortodontia mundial no
momento. A Profª Dra Lúcia Cevidanes é atualmente Professora Assistente no
Departamento de Ortodontia e Odontopediatria da Universidade de Michigan, Ann
Harbor, USA.
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Dentre os professores convidados estará o Prof. Dr. Leopoldino Capelozza, da USP
Bauru, que ministrará um curso de 4 horas.
O congresso ainda contará com palestras que serão ministradas pelos seguintes
professores:
Prof. Esp. Altamiro Flávio Pacheco (ABO/GO)
Dr. André Monini (UNESP – Araraquara/SP)
Prof. Dr. Claudio de Goes Nery (UFG/GO)
Prof. Esp. Ertty Silva (Brasília-DF)
Profa.Dra. Flávia Aline Silva Jesuino(UFG/GO)
Esp. Ivan Tadeu Pinheiro da Silva (Clinica Privada/GO)
Prof. Dr. Jairo Curado (ABO/GO)
Prof. Dr. Laurindo Furquim (UEM/PR)
Prof. Ms. Márcio Segurado (UNIP/GO)
Prof. Dr. Marcos Janson (USP/Bauru)
Profa. Dra. Solange Fantini (FOUSP/SP)
Prof. Dr. Vilmar Antônio Ferrazzo (UFSM/RS)
Dr. Wesley Cabral Rocha (Clinica Privada/GO)
Ms Willian Caetano Rodrigues (Clínica Privada/GO)

Pela primeira vez a ABOR Goiás receberá profissionais de outras especialidades em
seu Congresso, pela segunda vez teremos um curso específico para Acadêmicos em
Odontologia e para Odontopediatras e o 3º curso para Auxiliares e Técnicos em Saúde
bucal.
Estamos também viabilizando um curso para Protéticos especializados em Ortodontia e
Ortopedia Facial.
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INFRAESTRUTURA
Pela segunda vez o Congresso será realizado no Centro de Convenções de Goiânia e
contará com infraestrutura adequada com estacionamento coberto, espaço exclusivo
2
para Feira Comercial (1.300m ), além de auditório e salas devidamente equipadas
para cursos e palestras. A climatização completa do Centro de Convenções
deixará a Feira Comercial do 7º Congresso com um ambiente ainda mais agradável,
trazendo o conforto tão desejado por todos.
A Feira Comercial, oferecerá produtos e serviços de diferentes segmentos do mercado
odontológico, tendo livre acesso a todos os visitantes, sendo que a programação
científica do evento oportunizará intervalos de forma a permitir o pleno acesso aos
estandes, possibilitando uma maior interação entre os expositores e os congressistas.
Nesta edição, o auditório “Lago  Azul”  do  Centro  de  Convenções,  com capacidade para
600 pessoas, servirá de palco para os cursos e teremos ainda as salas   “Salto   de  
Corumbá”   e   “Salto   de   Itiquira”,   com   capacidade   para   130   pessoas, para atividades
paralelas como cursos e apresentação de trabalhos científicos.
.

POR QUE PARTICIPAR?
As Feiras são um dos meios de maior efetividade na criação e manutenção de relações
comerciais. Em uma era cada vez mais digital, é o único canal onde o comprador, o
vendedor e o produto se encontram fisicamente, sendo uma força potente para os
negócios.
 Maior exposição da marca
 Maior volume de negócios
 Maior retorno sobre o investimento
 Comunicação estratégica
 Alto impacto visual
 Marca em movimento
 Destaque dos concorrentes
 Impacto direto no público alvo
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CRONOGRAMA

INSCRIÇÕES
Serão realizadas por meio do site oficial do Congresso no período de 1º de novembro
de 2012 a 12 de março de 2013. A inscrição será homologada a partir de pagamento
de boleto bancário, emitido via internet.

EVENTO
A 7ª edição do Congresso Internacional da ABOR Goiás será realizada no Centro de
Convenções de Goiânia, entre os dias 21 e 23 de março de 2013, em Goiânia-GO.
Neste ano todo o evento será climatizado.

MONTAGEM DA FEIRA
A montagem de estandes será realizada no dia 20 de março de 2013 e a entrada de
materiais e decoração do estande será no dia 20 de março a partir das 18:00h até as
21:30h. A desmontagem da feira será no dia 23 de março no período vespertino.
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COMUNICAÇÃO*

1. Site oficial
2. Anúncio de jornal
3. Spot de rádio
4. Outdoor
5. Convites
6. Folder
7. Cartazes
8. Banners
9. Vídeo institucional
10. Jornal impresso
11. Newsletter
12. Crachás
13. Pastas e blocos

* A Organização do Congresso se reserva o direito de escolher os meios que
considerar mais adequados para a promoção do evento, sendo que a citação
acima é mera referência.
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PATROCÍNIO

A Cota Patrocínio dá direito a:
 Logomarca e citação em peças publicitárias – jornal, rádio e outdoor
 Logomarca nos materiais promocionais (convites, folders, cartazes, banners)
 Logomarca na comunicação visual do evento (banners e crachás dos
profissionais participantes)
 Logomarca no hot site do evento
 Citação como patrocinador no cerimonial de abertura do evento
 Veiculação de vídeo do patrocinador no cerimonial de abertura
 Matéria Institucional do patrocinador no jornal do Congresso (se houver)
 Distribuição de material informativo ou promocional do patrocinador na pasta
do congressista
2

 Estande básico de 18m (dezoito metros quadrados) para exposição de
produtos/serviços na feira de produtos e serviços (carpete aplicado
diretamente sobre o piso, paredes divisórias com fechamento em painéis TS
duplas face branco com 2,20m de altura, testeira em TS medindo 1,00 x 0,27
m de altura estruturada por perfis de alumínio anodizado; iluminação de
spots com lâmpadas 100W a cada 3,00m, 01 tomada tripolar 220v, 01 (um)
jogo de mesa redonda com tampo de vidro acompanhando 03 (três) cadeiras
com assento e encosto em PVC na cor preta; 2,00 m/l de Balcão padrão
misto com fechamento na parte inferior e vidro na parte superior medindo
1,00 x 0,50 x 1,00 m de altura; Revestimento em vinil adesivo; Texto em vinil
adesivo recortado em plotter)
 Número de cotas: 04 (Estandes P 01 a P 04)
 Valor de cada cota: R$15.000,00 (quinze mil reais)
 Forma de pagamento: parcelas mensais até 15 de março de 2013
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ESTANDE BÁSICO

2

 Estande de 9m (nove metros quadrados) com montagem básica (carpete
aplicado diretamente sobre o piso, paredes divisórias com fechamento em
painéis TS duplas face branco com 2,20m de altura, testeira em TS medindo
1,00 x 0,27 m de altura estruturada por perfis de alumínio anodizado; iluminação
de spots com lâmpadas 100 w a cada 3,00m, 01 tomada tripolar 220 v, 01 (um)
Jogo de mesa redonda com tampo de vidro acompanhando 03 (três) cadeiras
com assento e encosto em PVC na cor preta; 1,00 m/l de Balcão padrão misto
com fechamento na parte inferior e vidro na parte superior medindo 1,00 x 0,50
x 1,00 m de altura; Revestimento em vinil adesivo; Texto em vinil adesivo
recortado em plotter).
 Número de estandes: 27 (Estandes 01 a 27)
 Valor de cada estande: R$3.000,00 (três mil reais)
 Forma de pagamento: parcelas mensais até 15 de março de 2013
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GANHOS INSTITUCIONAIS

Associação da marca a:
*Evento com grande visibilidade junto a profissionais da Ortodontia e alunos de
especialização em Ortodontia.

Visibilidade da marca:


Qualificada campanha de comunicação, com divulgação em diversos veículos.



Possibilidade de realização de 1 evento fechado para os públicos de interesse
da empresa.

Divulgação dos produtos/serviços para um público direcionado:



Consumidores de alto poder aquisitivo.



Representantes de segmento que demanda produtos e serviços para suas
atividades profissionais e domésticas.



Influenciadores e formadores de opinião.
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FECHAMENTO COMERCIAL

Buscando facilitar o pagamento para o Expositor, a Comissão Organizadora elaborou
um cronograma com mais opções, parcelamento sem juros até o 7º Congresso, com
data limite para pagamento até 15 de março de 2013.

Observações: Todos os direitos relativos ao 7º Congresso pertencem á ABOR
Goiás.

CONTATO COMERCIAL:
Tel.: (62) 3236-3129 Tereza Cristina Mendes
Ou
Tel.: (62) 3092-1849
E-mail: aborgoias@aborgoias.com.br

(assunto: 7º Congresso)

Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia
Facial
Seção Goiás
Rua T-027, 1357 quadra 72 lote 11
74.210-030

Goiânia

Setor Bueno

GO

www.aborgoias.com.br
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FORMULÁRIO DE COMPROMISSO
7º Congresso Internacional de Ortodontia
da ABOR Goiás
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:
CEP

Cidade

Estado

Telefone:
E-mail
Site
CNPJ

I.E.

Representante Legal:
RG:

CPF

Telefone fixo:
E-mail:

Telefone celular:

Data:

Assinatura:

Forma de pagamento:

A vista
Estande nº

Parcelado

Nº parcelas:

X

R$

Valor total:
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