
 
 

Abertas inscrições para curso Excelência em Gestão de Operadoras 

Odontológicas 

 
Agora em versão on-line, profissionais de todas as partes do País poderão se atualizar; 
A iniciativa também visa a atender interessados em abrir sua própria operadora;  
 

 
São Paulo, julho de 2020 – Estão abertas as inscrições para o curso “ Excelência em 

Gestão de Operadoras Odontológicas”, desenvolvido pelo SINOG (Sindicato Nacional 

das Empresas de Odontologia de Grupo) e UCA - Universidade Corporativa 

ABRAMGE. Trata-se do primeiro curso, cujo objetivo é atualizar profissionais de 

operadoras médicas e odontológicas e, também, dar subsídios aos cirurgiões-dentistas 

e demais profissionais que tenham interesse em abrir uma operadora odontológica ou 

àqueles que pretendem trabalhar no segmento. Os interessados podem se inscrever até 

o dia 21 de agosto no site www.sinog.com.br/cursos 

Em versão on-line, o curso irá abordar assuntos relacionados à ética odontológica, 

legislação do setor, mercado de trabalho, fraudes, entre outros. As aulas são compostas 

por parte teórica e aplicação de exercícios. Os módulos são:  Introdução ao Sistema de 

Saúde Suplementar Odontológico, Segmentação do Mercado e Produtos, Atendimento 

(Pós-Venda), Qualidade e Gestão de Contas Odontológicas, Gestão de Rede 

Assistencial, Regulação do Mercado e ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

TI em Saúde Suplementar Odontológica e Questões Legais e Éticas na Gestão. A carga 

horária total é de 48h e as aulas acontecem às segundas, quartas e sextas, das 19h às 

21h pela plataforma Microsoft Teams.  

 

Mais informações  

 (11) 3289-7299 ou sinog.cursos@sinog.com.br - www.sinog.com.br/cursos 

  

 

 

 

 

http://www.sinog.com.br/cursos


 
 

Sobre o SINOG   

O Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo foi criado em 1996 com o objetivo de 

atuar como agente de crescimento e aprimoramento das empresas de assistência odontológica, 

colaborar no desenvolvimento técnico-científico da categoria, definir padrões mínimos de qualidade e 

de gestão, divulgar e ampliar o conceito de plano odontológico como agente facilitador do acesso à 

assistência de saúde bucal da população e promover a integração das empresas junto à classe 

odontológica. Atualmente, a entidade reúne operadoras de planos odontológicos em todo o país, 

responsáveis pelo atendimento a 25,3 milhões de beneficiários. 

 

 

 
  XCOM 
  Agência de Comunicação do SINOG 
 

Fabiana Treu  
Fabiana.treu@xcom.net.br 
(11) 96827.1477 

Carina Baladi 
Carina.Baladi@xcom.net.br 
(11) 95919.8467 

Alexandre Tsuneta 
Alexandre.tsuneta@xcom.net.br   

 

 

mailto:Carina.Baladi@xcom.net.br
mailto:Alexandre.tsuneta@xcom.net.br

