
 

 

ATENÇÃO:  

CURSO INÉDITO DE CAPACITAÇÃO E EXCELÊNCIA PARA CIRURGIÕES-DENTISTAS NA 

ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR 

 

SINOG e UCA promovem curso de média duração, no formato online, com inscrições até  

7 de maio de 2021  

 

A SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos) e a UCA (Universidade Corporativa 

Abramge) estão promovendo a primeira turma do Curso de Capacitação e Excelência para 

Cirurgiões-dentistas na Odontologia Suplementar, com o objetivo de disseminar o 

conhecimento e promover a troca de experiências para estes profissionais. 

O Curso, destinado a cirurgiões-dentistas, que contará com 52 horas/aulas, visa fornecer 

subsídios teóricos que auxiliem no conhecimento profundo da Odontologia Suplementar além 

de noções práticas de como empreender, otimizar, administrar e gerir de maneira eficiente o 

consultório com uma base de clientes de planos odontológicos. 

A programação, composta por 07 módulos, conta com um corpo docente altamente 

qualificado, composto por profissionais atuantes nas principais empresas do mercado de 

saúde brasileiro. O módulo sobre o Mercado de Odontologia Suplementar, será ministrado 

pelo Dr. Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG. A grade do curso contempla temas 

importantes desde o Planejamento Estratégico do Consultório, Investimento Financeiro, 

Administração do Consultório, até Estratégia vencedora, entre outros. Confira a programação 

completa  www.sinog.com.br/cursos/cd. 

 

Para mais informações, inscrição e investimento acesse www.sinog.cm.br/cursos. . Cirurgiões-

dentistas credenciados às operadoras associadas da SINOG terão 15% de desconto. Participe! 

 

 

Sobre a SINOG: 

A SINOG, entidade associativa e sindical, foi criado em 1996 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 apresentadas pelos diversos 

sindicatos profissionais.   

 

 

 



 

 

www.sinog.com.br 

Siga a SINOG nas mídias sociais:  

Facebook | LinkedIn|  Twitter | Instagram 
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