
Curso 
de Gestão

Odontológica

Dias 14 e 15/06

Local:

Sabemos que um consultório odontológico 
possui uma gama enorme de produtos e serviços 
que exigem gestão personalizada. Métodos de gestão 
convencionais geralmente não se encaixam com efetividade 
dentro dos desafios e peculiaridades que a área odontológica impõe 
ao cirurgião dentista. 
Neste curso de 20 horas (2 dias) entregamos aos alunos os conceitos 
básicos de gestão de clínicas odontológicas. O cirurgião dentista sairá capacitado 
a entender o seu faturamento e organizar todos os seus gastos. Num mercado 
bastante concorrido crescer de maneira sustentável no longo prazo é essencial 
para o sucesso profissional.

•  Conceitos Essenciais de Gestão
•  Produtividade e Metas
•  Gestão Administrativa da Clínica Odontológica
•  Alinhamento com Funcionários e Parceiros
•  Gestão Financeira da Clínica Odontológica
•  Código de Defesa do Consumidor
•  Cobrança de Honorários
•  Controle de Custos – Planilha personalizada e automatizada para 
    controlar seus gastos e aumentar sua lucratividade.
•  Branding: a importância da identidade visual
•  Posicionamento: como agregar valor à sua marca e, assim, 
    aos honorários.
•  Definição de Objetivos Personas (público-alvo)
    Hashtags, FaceAds, GoogleAds e automações
•  Recepção: atendimento, relacionamento 
    e controle
    Tips for life: dicas práticas e valiosas.

E MUITO MAIS...

Apresentação

Conteúdo Programático

Quem somos?

Dr Guilherme Machado 
Porciúncula é mestre em 
ortodontia pela FoAr/Unesp 
Araraquara, professor na 
Profis|Bauru e há 15 anos 
faz a gestão da Clínica 
Porciúncula. Na prática da 
gestão, testou, aplicou e 
chegou a um método prático 
e eficiente para gerir uma 
Clínica, o que compartilha na 
aula de Gestão Odontológica.

PARA SABER MAIS SOBRE 
O DR. GUILHERME, ACESSE: 
BIT.LY/PODONTO-GUILHERME

Dra Mariana Machado 
Porciúncula é especialista em 
DTM e em Periodontia pela 
FoAr/Unesp Araraquara e há 
20 anos faz a gestão de 
pessoas dentro da Clínica 
Porciúncula. Concluiu cursos 
online sobre o tema e 
aprendeu na experimentação 
qual a melhor saída para 
colaboradores, parceiros e 
prestadores de serviço. 

PARA SABER MAIS SOBRE 
A DRA. MARIANA, ACESSE: 
BIT.LY/PODONTO-MARIANA

Formada em Adm. de 
Empresas, com MBA em 
Marketing, certificada pela 
ESPM em Comunicação 
Eficaz nas Redes Sociais 
e com diversos cursos de 
Marketing Digital, trabalhou 
como consultora em SP e 
hoje possui uma carteira 
diversificada de clientes 
do ramo odontológico: alto 
padrão, popular e convênios.

PARA SABER MAIS SOBRE 
A DÉBORAH, ACESSE: 
DEHCARVALHO.COM.BR

14. 3227.1217 | 3227.4037
cursos@profis.com.br
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