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ACADEMIA GAÚCHA DE ODONTOLOGIA

A Academia Gaúcha de Odontologia foi fundada e instalada em
21-04-1990. É uma sociedade civil, sem finalidade lucrativa e com duração
indeterminada.

A que destina-se a Academia? Ora, por ser Academia, cultua e
incentiva o estudo e a pesquisa da ciência odontológica. Reúne e distingue os
cirurgiões-dentistas que prestaram relevantes serviços à Odontologia do
Estado do Rio Grande do Sul.

Pode, também, homenagear vultos destacados da Odontologia nacional
e internacional.

Apoia iniciativas que objetivem a saúde bucal e, por fim, podemos
afirmar que documenta e divulga a história da Odontologia do Estado
Gaúcho.

São 41 cadeiras cujos titulares são seus patronos eternamente. Na
medida em que, por qualquer razão, o titular capitula, desde logo será
escolhido seu substituto, conforme Regulamento e Estatuto específico.

A Academia Gaúcha, nestes últimos anos, sofreu três defecções -com o
falecimento dos Acadêmicos Ary Fonseca, Jorge Honorio Mittelstaedt Brito e
Carlos Venturella Leite.

Para a escolha dos novos titulares algumas regras são levadas em
conta, e que são:

- ser formado em Odontologia há mais de 20 anos;
- ser brasileiro nato;
- ser apresentado por dois Membros Titulares ou Eméritos;
- possuir relevantes atividades científicas, profissionais ou culturais,

comprovadas por títulos e trabalhos
- e ser reconhecido como de grande saber e humanitarismo.



Para ocuparem as cadeiras números 14 - de Carlos Venturella Leite, 22
- de Ary Fonseca e 5 - de Jorge Honorio Mittelstaedt Brito, a Assembléia
houve por bem, baseada nos Estatutos, escolher os seguintes professores:

a) Manoel Sant' Ana;
b) Luiz Carlos Tovo;
c) Femando Borba de Araújo.

Todos colegas com uma rica e brilhante folha de serviços prestados à
Odontologia Gaúcha.

A solenidade de posse será durante o 14 o CORIG, dia 11, às 19h no
prédio 40, sala 202.

Participarão da solenidade autoridades universitárias, acadêmicas,
c1assistas, familiares, etc.

Na solenidade o novo membro Titular receberá, após prestar o
compromisso formal, as insígnias da Academia e o diploma de Membro
Titular.

Todos os acadêmicos, por ocasião da solenidade, deverão ser portador
da medalha Hardy Ebling e vestes talares específicas.
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