
  

 

SINOG oferece curso inédito de gestão de clínicas 

Curso  online, com inscrições até 28 de setembro, busca capacitar profissionais que trabalham 

em clinicas odontológicas a melhorarem a performance de seus negócios e obter melhores 

resultados com clientes de planos odontológicos 

 

Ao completar 25 anos, a SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), em parceria 

com a UCA (Universidade Corporativa Abramge), oferece a partir do mês de outubro, o Curso 

de Gestão de Clínicas – Como trabalhar com Planos Odontológicos, destinado aos cirurgiões-

dentistas, administradores de consultórios, graduandos em Odontologia e todos os 

profissionais da área.   

Com dois meses de duração, esse inédito curso busca fornecer subsídios teóricos e práticos 

que auxiliem os profissionais a administrar e gerir de maneira eficiente seu negócio com uma 

base de clientes de planos odontológicos.  

Sob a coordenação de Leandro Marques Ávila e Regina Juhas, profissionais experientes com 

atuação na gestão de operadoras exclusivamente odontológicas, o curso com carga horária de 

52 horas/aula, conta com um corpo docente qualificado e atuante nas principais empresas do 

mercado brasileiro.  

O primeiro módulo cujo assunto é o Mercado de Odontologia Suplementar, será ministrado 
pelo Dr. Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG. O conteúdo programático do curso 
contempla temas importantes desde o Relacionamento com as Operadoras, Relacionamento 
com Pacientes Beneficiários de Planos Odontológicos, Economia de Consultório 
Odontológico, até Investimento Financeiro, entre outros. Toda grade do curso, assim como 
mais detalhes e os valores para participação podem ser encontrados no site 

www.sinog.com.br/cursos/cd. 
 
Caso prefira outras formas de contato para mais informações, inscrição e investimento: (11) 
3289-7299 ou sinog.cursos@sinog.com.br 

 

Sobre a SINOG: 

A SINOG, Associação Brasileira de Planos Odontológicos, foi criada em 1.996 com o objetivo de 

atuar como agente de crescimento e aprimoramento das empresas de assistência 

odontológica, incluindo todas as operadoras de planos odontológicos. Em sua atuação, 

representa as associadas junto à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e nos 

conselhos de classe (CFO – Conselho Federal de Odontologia e CROs – Conselhos Regionais de 

Odontologia), colabora no desenvolvimento técnico-científico da categoria, define padrões 

mínimos de qualidade e de gestão, divulga e amplia o conceito de plano odontológico como 

agente facilitador do acesso à assistência de saúde bucal da população, promove a integração 

das empresas junto à classe odontológica e continua atuando como sindicato patronal, 

representando as operadoras de Odontologia de Grupo em todo o Brasil nas negociações 

coletivas, realizando assembleias gerais para a discussão e debate das pautas de reivindicações 
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apresentadas pelos diversos sindicatos profissionais. Atualmente conta com 39 

operadoras associadas que representam 69% do mercado, em beneficiários. 

www.sinog.com.br 

Siga a SINOG nas mídias sociais:  

Facebook | LinkedIn|  Twitter | Instagram  
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Marize Vossen  

LVBA Comunicação  

+55 (11) 99936-4925 
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