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carta ao leitor

Caros 
colegas, é 

com imenso 
prazer que 

escrevo este 
meu primeiro 

editorial à 
frente da 
diretoria 

da ACDC e 
já vou logo 

explicando o 
porquê desse 

título.

 Não é necessário detalhar a história e a im-
portância que a associação tem para nós, 
dentistas de Campinas e região. Também não 
é preciso citar todos os trabalhos e avanços 
conquistados nestes 86 anos de entidade, 
tampouco enumerar o que cada dirigente ou 
associado fez por nossa ACDC. A única coisa 
que, hoje, precisamos saber é que esse traba-
lho precisa ser continuado, ou seja, temos que 
dar sequência ao esforço de nossos anteces-
sores.  Temos, com a nova diretoria, o compro-
misso de, por três anos, dirigir a ACDC para que ela 
continue caminhando, desenvolvendo -se e cres-
cendo a cada dia mais. A sua eleição é a certeza 
de que existe gente disposta a ajudar, a contribuir 
para o engrandecimento de nossa entidade, com 
a responsabilidade de sempre trazer bons resul-
tados para a Odontologia.  Sabemos que há mui-
to a atravancar o desenvolvimento de nosso país 
e, por consequência, o da Odontologia. Por esse 
motivo, vemos que, atualmente, a administração 
nacional é posta em xeque; não é esse o exem-
plo que queremos para nós.  Não vou fi car aqui 
relacionando promessas de campanha sobre o 
que devemos ou não devemos fazer pela ACDC 
ou pela Odontologia. Vamos, sim, estipular metas 
para que alcancemos o esperado, com a certeza 
de que cada minuto dedicado a essa associa-
ção tenha valido a pena, pois então veremos se 
o crescimento de fato ocorreu. Mas isso só será 
possível lá na frente.  Agora é hora de arregaçar 
as mangas para o início desse trabalho. Gosto de 

citar uma frase de Walt Disney em 
que ele fala: “Se você é capaz de so-
nhar algo, será capaz de realizá -lo”. 
Digo aos senhores que sonhei com 
este momento e estou disposto, 
junto aos meus colegas da direto-
ria executiva, a pôr em prática cada 
ideia, cada meta e cada projeto que 
venha a acrescentar algo de bom 
para nós e para nossa área.  Não 
fugiremos desse desafi o, que nós 
mesmos escolhemos enfrentar e, 
junto com cada associado e com 
cada dentista, elevaremos sempre 
mais o nome da nossa ACDC, rea-
lizando um trabalho competente, 
agregador e inteligente, para levar 
a nossa Odontologia ao patamar 
que ela merece.  Saúdo a todos e 
peço o apoio e a ajuda dos colegas 
que tenham disposição para mu-
danças para colaborar na obtenção 
das nossas metas.

Como sempre digo: “Que Deus nos 
ajude”.

Fernando Biolcati Chiantia
Presidente da ACDC

Alguém tem que 
dar sequência

Fernrrrrrr ando Biolcati Chiantia
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na acdc

 Como é participar de um traba-
lho voluntário? Sempre participei 
de trabalhos voluntários. É algo 
único, pelo qual o pagamento que 
recebemos é um simples abraço 
ou um beijo (bem melado!). A gene-
rosidade é a moeda e a satisfação 
pessoal, o fruto, bem como a alegria 
que proporcionamos ao outro.

O que é ser um voluntário? Sin-
to-me totalmente realizada. No 
começo, me sentia como uma 
gota d’água no oceano da vida; 
com o tempo descobri que isso 
não era verdade, pois o trabalho 
voluntário gera um efeito multipli-
cador.

Que tipo de trabalho você realiza no Projeto Sorrir? Atu-
almente atendemos crianças de creches de Campinas onde 
funcionários e pais estão motivados e ativos no processo de 
tratamento. Todos recebem orientações através de pales-
tras educativas por outros voluntários.

Existe algo que marcou a sua trajetória de voluntária? 
Nestes dois anos de voluntária no Projeto Sorrir, pude aten-
der várias crianças “mutiladas”, com dificuldade de mastigar. 
Elas não ganham peso e o crescimento não é ideal. Sentem 
muita dor, o que altera a sua qualidade de vida.  Um exemplo 
foi um paciente, do sexo masculino, com seis anos de ida-
de, que compareceu à ACDC com dor e restos de decíduos. 
Alimentava -se de bolachas, mamadeira adocicada e refrige-
rante. Realizamos tratamento curativo e orientações de die-
ta. Hoje não sente mais dor e passa por processo de reabili-
tação oral.

Entrevista com a 
voluntária Maria 
Aparecida B. Baccan

NOTAS DE FALECIMENTO

Isaura Rosane Bezerra Batista

Nascimento: 22/04/1961 
Falecimento: 28/05/2013

Alma bondosa e digna de estima, ela des-
pertou em todos que a cercaram um cari-
nho que não pode ser esquecido. Sua par-
tida nos entristece, mas suas lembran-
ças nos consolam. Viverá eternamente 
na memória daqueles que a amaram. 
Senhor, dê -lhe o repouso eterno.

Moyzes Giometti

Nascimento: 19/09/1935 
Falecimento: 24/07/2013

Senhor da vida e dono de nossos desti-
nos, em Tuas mãos depositamos silen-
ciosamente este esposo, pai, sogro, avô 
e amigo tão querido que foi embora. En-
quanto, aqui embaixo, entregamos à terra 
seus despojos transitórios, que sua alma 
imortal durma para sempre na paz eterna, 
em Teu seio insondável e amoroso. Silên-
cio e paz.

Jose Francisco Duarte de Oliveira

Nascimento: 27/04/1934
Falecimento: 30/07/2013

“Cada pessoa que passa em nossa vida 
passa sozinha, é porque cada pessoa é 
única e nenhuma substitui a outra! Cada 
pessoa que passa em nossa vida passa 
sozinha e não nos deixa só porque deixa um 
pouco de si e leva um pouquinho de nós.” 

José Chico, nosso colega, grande Cirurgião-
-Dentista, levou o carinho da ACDC e deixou 
uma história restaurada de saudades.
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defesa de classe // andré fi zzei zeferino

casa, feito cursos de reciclagem em 
áreas técnicas e administrativas? 
A ACDC tem isso para lhe ofertar.  
Com que frequência temos eleito 
colegas dentistas para cargos pú-
blicos a fi m de defenderem nossos 
interesses?  Quando vamos real-
mente acreditar que, se nos unir-
mos, conseguiremos reverter per-
manentemente situações coloca-
das perante nossos colegas e pe-
rante a sociedade que ridiculariza 
a fi gura do dentista?  É essa união 
que as gerações passadas cons-
truíram fervorosamente com res-
peito e que estamos vendo pouco a 
pouco fugir e ser banalizada porque 
somente enxergamos as necessi-
dades individuais e não o coletivo. 
 Política não é crime! Tivemos 

grandes nomes na Prefeitura de 
nossa cidade como José Roberto 
Magalhães Teixeira. Atualmente, 
vereadores que se emprenha-
ram em defender os interesses da 
classe não foram reeleitos, porque 
muitos pensamos “Bando de inte-
resseiros!”.  Tivemos uma reunião 
em nossa sede de Campinas com o 
presidente do CROSP, Claudio Yukio 
Miyake, nos agradecendo o apoio 
de nossa região e defi nindo metas 
muito precisas e interessantes. Te-

Caro colega, 
iniciamos 
uma nova 
gestão em 

nossa casa, a 
ACDC, e neste 
momento nos 
perguntamos 

como 
mobilizar 

você, dentista, 
sentado 
em seu 

consultório 
com uma 

necessidade 
contínua de 

prover sua 
vida e de seus 

familiares a 
ter uma visão 

política e 
empresarial 

de nossa 
profi ssão.

De onde viemos, 
aqui estamos e para 
onde vamos

 Mas uma coisa é certa: nosso consultório é 
uma empresa! 

 Há alguns anos, estava procurando algo para 
ler na biblioteca desta casa do dentista e de 
repente caiu em minhas mãos um livro de um 
colega, escrito nos anos 30, que descrevia a 
gestão detalhada do consultório dental de sua 
época.  Na ocasião, estava fi nalizando minha 
monografi a no curso de Gestão Estratégica de 
Empresas e Negócios na Metrocamp/IBTA e esse 
livro serviu de citação para meu trabalho pelo seu 
valor histórico e pelo valor sentimental que des-
pertou em mim; ele estava na pilha de doações.  
Descobri, naquele momento, que pouco ou nada 
mudou desde essa década aos dias atuais sobre 
esse aspecto.   Mas uma coisa é certa: nosso 
consultório é uma empresa! Pequeno, médio ou 
grande; todos com deveres, obrigações e muitas 
necessidades de apoio de nossas entidades de 
classe e do próprio governo.  Fazemos uma ges-
tão estratégica dos nossos consultórios ou 
só nos preocupamos com o marketing? Como 
estão nossas fi nanças pessoais e o capital de 
giro do negócio, nossa taxa de retorno e indi-
cação de pacientes, a aceitação dos nossos 
trabalhos pelo nosso público; nosso esquema 
de precifi cação (custo + lucro), aceitação e co-
brança?  Temos alguma preocupação ambien-
tal ou nada falamos a esse respeito? CNES, IR, 
ISS, Seguro de Responsabilidade Civil, seguro 
de vida, do carro, previdência: como gerir tudo 
isso e ter lucro? Somos empresas e precisa-
mos sobreviver. Nossos pacientes (clientes) 
enxergam tudo isso e valorizam nossa organi-
zação.  O quanto temos frequentado esta nossa 
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mos, também, um representante de 
nossa região dentro na diretoria da 
entidade (CROSP). Fizemos e que-
remos fazer mais.  Não podemos 
realmente fi car de braços cruzados, 
porque não são os convênios que 
estão nos pondo para baixo e sim 
nossa falta de ética, de enxergar e 
organizar nossa vida empresarial. 
 Vivemos uma sociedade endivi-

dada com os programas de fi nan-
ciamento de casa, de carros, de 
viagens, de eletroeletrônicos; com 
a necessidade de pagar cursos 
de MBA e escolas caras para seus 
fi lhos. Quanto sobra para um tra-
tamento particular em uma família 
de classe média e média alta que 
queremos ter em nossos consul-
tórios?  Na classe C emergente: é 

bom negócio investir?  Realmente, não é a tabela 
baixa de um ou outro convênio que nos faz vender 
menos, mas a aceitação disto ser verdade que nos 
impõe uma rotina, um marasmo e conformismo. É 
isso que temos que quebrar. A busca constante 
de aprimorar o pensamento e fazer o correto é 
que nos levará a desenvolvermos trabalhos me-
lhores, que realmente criem o sonho de consumo 
em nossos clientes, que irão propagar a seus co-
nhecidos o quão importante foi você, profi ssional 
técnico e gestor organizado, para, assim, devolver 
a sua dignidade. O produto tem que ser bom! Não 
dá para fazer meio trabalho.  Para onde vamos? 
“Deixa a vida me levar, vida leva eu...”   Com certeza 
não é assim que devemos encarar nossa vida em-
presarial em nossos consultórios. Planejamento 
estratégico, organização fi scal e contábil, estudo 
de cenário!  É assim que vamos conversar nas 
próximas edições desta revista.  Até breve, mu-
demos nossa postura, vamos nos unir!
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nossa capa

Mais de 
50 anos 
de história

O I Conclave 
Odontológico 
de Campinas 

aconteceu em 
1959. 

 Na ocasião, professores da PUC  -Campinas 
e alguns convidados de outras universida-
des ministraram cursos sobre diferentes 
temas durantes quatro dias. O evento, com 
esse formato, se repetiu em 1960 e em 1962. 
Em abril de 1973, o Dr. Edgard Del Passo pre-
sidiu o I Conclave Odontológico Internacional 
de Campinas – o primeiro evento da região 
a contar com palestrantes estrangeiros.  O 
convidado de honra foi o Dr. Firmino Corranza, 
um dos grandes nomes da periodontia na épo-
ca. Apesar de continuar acontecendo em quatro 
dias, o número de cursos aumentou e também 
se diversifi caram as atividades.  Desde então, 

esse evento se realiza a cada dois 
anos e atrai a atenção dos Cirur-
giões-Dentistas de Campinas e 
região.  A partir da próxima edi-
ção, o COIC passará a ser deno-
minado Congresso Odontológico 
Integrado de Campinas. Como 
hoje a Odontologia brasileira é a 
que exporta conhecimento para 
outros países, qualquer congres-
so no Brasil já é uma realidade in-
ternacional.  A mudança também 
visa facilitar a comunicação e o 
entendimento do seu signifi cado.

Como já divulgamos anteriormente, o COIC 
(Congresso Odontológico Integrado de Cam-
pinas) passará por grandes mudanças e será 
totalmente reformulado a partir de sua próxi-
ma edição.  Desde que assumimos a organi-
zação do evento, temos trabalhado para que 
nossos associados tenham um congresso 
mais atualizado e acessível aos participan-
tes. Assim, a mudança de data foi funda-
mental para que pudéssemos trabalhar com 
mais calma e de uma forma mais acertada. 
Pedimos que todos reservem em suas agen-
das os dias 02, 03 e 04 de abril de 2014. 
 Em breve, o COIC 2014 estará nas redes 

sociais, onde divulgaremos todas as novida-
des, a programação científi ca e social, além 
de todas as informações necessárias para 

que você, colega, fi que o tem-
po todo por dentro de tudo o 
que teremos à sua disposição. 
 Aproveitamos a oportunidade 

para convidar a todos os inte-
ressados em participar da co-
missão organizadora do COIC: 
procurem -nos aqui na ACDC 
ou pelo endereço eletrônico 
coic@acdc.com.br. Sua partici-
pação será muito bem -vinda e 
importante para nós.

Um abraço,

Gustavo Fizzei Zeferino
Presidente do COIC 2014
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nossa capa
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Dr. Edgard Del Passo

O que acrescentou à sua vida 
profi ssional e pessoal ter sido 
presidente do COIC? Naquela 
época, eu tinha por volta de 30 
anos. E, por ser ainda jovem, ti-
nha uma ansiedade muito grande 
em aprender coisas novas. Esse 
anseio veio ao encontro de ser o 
primeiro presidente do COIC, que 
ainda era chamado de Conclave, 
por se tratar de um evento peque-
no quando comparado ao Con-
gresso Paulista de Odontologia. 
Nosso grande objetivo naquele 
momento era formar a Escola de 
Aperfeiçoamento Profi ssional Dr. 
Joaquim Ferreira Lima, da qual eu 
também fui fundador.

O que mudou na história do 
COIC durante a sua presidência 
no evento? Houve uma mudan-
ça na mentalidade dos membros 
da ACDC que compunham o COIC. 
Eles eram focados no sindicalis-
mo, pois a associação era direcio-
nada apenas a cuidar dos direitos 
da classe. Conseguimos com o 
Conclave formar a ideia de que a 
ACDC deveria ser uma associação 
científi ca, voltada para o interesse 
de aprendizado do Cirurgião-Den-
tista.

No momento de sua presidência, 
o que era mais importante e dis-
cutido na Odontologia? O ponto 

de destaque do Conclave foi a necessidade que 
os profi ssionais de Campinas e região tinham 
de aumentar o conhecimento dentro da pro-
fi ssão. Naquela época, se discutia muito sobre 
especialidades, pois os profi ssionais atuavam 
até então na Odontologia Geral.

Há alguma lembrança marcante ou até pito-
resca do COIC em que o senhor foi presiden-
te que gostaria de externar? Para a abertura 
do evento, eu e minha equipe escolhemos ho-
menagear dois profi ssionais do interior: Joa-
quim Ferreira Lima e Palmiro Fernandes. O que 
realmente me impressionou foi que o doutor 
Joaquim era muito relacionado à área jurídi-
ca da profi ssão, pois era dentista e advogado. 
Diante disso, muitos desembargadores esta-
vam presentes na abertura do evento, muitos 
mais do que Cirurgiões -Dentistas e, por con-
sequência, quase não havia lugar para as au-
toridades odontológicas que iriam presidir o 
evento.  Outro fato marcante foi que o então 
governador do Estado de São Paulo, Laudo Na-
tel, desceu de helicóptero em frente à estátua 
de Carlos Gomes, pois a abertura do Conclave 
foi realizada no Jockey Club e Lauro Péricles 
Gonçalves, prefeito da cidade naquela época, 
foi recebê -lo. O sucesso do evento começou aí 
e isso marcou muito a minha presidência.

Minicurrículo  Formado em 1964 pela PUC-Cam-
pinas, é professor da mesma universidade 
desde 1970. Especializado na área social, atua 
na saúde coletiva e é especialista em perio-
dontia pela faculdade da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), além de traba-
lhar em consultório particular.

GALERIA 

1º COC
setembro de 1959
Sede da ACDC 

2º COC
setembro de 1960
Sede da ACDC 

3º COC
abril de 1962
Centro de Ciências e Letras 

1º COIC
de 14 a 17 de abril de 1973
PUC 
Presidente: Dr. Edgard Del 
Passo 

2º COIC
de 1º a 07 de junho de 1975
CATI
Presidente: Dr. Francisco 
José Forti dos Santos

3º COIC
de 24 a 27 de maio de 1977
Sesc 
Presidente: Dr. José 
Armando Abdala Junior 
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nossa capa

Francisco José Forti dos Santos

O que acrescentou à sua vida profi ssional e 
pessoal ter sido presidente do COIC? A ex-
periência de estar à frente da organização de 
um congresso somou e muito à minha trajetó-
ria profi ssional. Foi uma oportunidade em que 
tive contato com outros colegas de profi ssão 
e também com os conferencistas. Posso dizer 
que ser presidente do COIC enriqueceu tam-
bém o meu patrimônio cultural. 

O que mudou na história do COIC durante a 
sua presidência no evento? Em um congres-
so, ano a ano acontecem evoluções e no COIC 
isso não é diferente. Aprendemos com os erros 
e com os acertos de nossos antecessores. Du-
rante a organização do evento sempre ocorrem 
problemas, pois é muito difícil liderar um en-
contro de grande porte como esse. Porém, com 
a colaboração de todos, o saldo foi positivo. 

No momento de sua presidência o que era 
mais importante e discutido na Odontolo-
gia? Um assunto que estava em evidência era 
a oclusão dental na periodontia. Na verdade, a 

reeducação oral em termos ge-
rais era muito discutida durante 
aquela época.

Há alguma lembrança marcan-
te ou até pitoresca do COIC em 
que o senhor foi presidente que 
gostaria de externar? Uma lem-
brança pitoresca foi um contra-
tempo que tive quando um dos 
conferencistas desmarcou a sua 
participação em cima da hora. Era 
um profi ssional muito esperado 
pelos participantes. Apesar disso, 
fi quei muito satisfeito em ter rea-
lizado esse evento. 

Minicurrículo  Formado em 1965 
pela Faculdade de Odontologia da 
PUC-Campinas, exerceu a profi s-
são durante 45 anos. Especialis-
ta em prótese, reconhecido pelo 
Conselho Regional de Odontolo-
gia.

4º COIC
de 06 a 12 de maio 
de 1979
Sesc 
Presidente: 
Dr. Moacir 
José Teixeira

]

5º COIC
de 22 a 28 de maio 
de 1983 
Sesc 
Presidente: 
Dr. José Luiz 
Cintra Junqueira

6º COIC
de 12 a 18 de maio 
de 1985
The Royal Palm 
Plaza Hotel 
Presidente: Dr. 
Rielson José 
Alves Cardoso
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7º COIC
de 23 a 27 de maio de 1987
Sede da ACDC 
Presidente: Dr. José 
Luiz Cintra Junqueira

8º COIC
de 06 a 10 de maio de 1989
Sede da ACDC 
Presidente: Dr. Rubens 
Gonçalves Teixeira

9º COIC
de 19 a 24 de maio de 1991
Centro de Convenções da 
Unicamp 
Presidente: Dr. Arnaldo 
A. Pereira Junior

10º COIC
de 12 a 16 de maio de 1993 
Sede da ACDC
Presidente: Dr. Luiz 
Roberto Gonçalves Silveira

11º COIC
de 22 a 25 de maio de 1995
Galleria Shopping 
Presidente: Dr. 
Ricardo Jordão Rocha

Dr. José Armando Abdala 
Junior 

O que acrescentou à sua vida pro-
fi ssional e pessoal ter sido presi-
dente do COIC? Ter atuado em uma 
iniciativa em que todos acreditavam 
fi rmemente como essa. É uma sa-
tisfação pessoal muito grande ter 
contribuído para o crescimento 
desse evento, assim como ter so-
mado minhas experiências profi s-
sionais à dos meus colegas.

O que mudou na história do COIC 
durante a sua presidência no 
evento? O Conclave que presidi foi 
o segundo internacional, no qual 
trouxemos mais professores do 
exterior para ampliar ainda mais o 
nosso público.

No momento de sua presidência, 
o que era mais importante e dis-
cutido na Odontologia? Naquele 
momento, devido até à internacio-
nalização do Conclave, optamos 
pela área de prevenção, que era um 
tema de destaque. Trouxemos dois 
profi ssionais da área de periodontia 

da Noruega. Quase uma década depois, a própria 
Associação Paulista achou por bem trazer esses 
mesmos profi ssionais para o Brasil a fi m de trata-
rem do mesmo tema, o que para nós foi uma gran-
de satisfação.

Há alguma lembrança marcante ou até pitores-
ca do COIC em que o senhor foi presidente que 
gostaria de externar? Com a vinda dos professo-
res estrangeiros, principalmente dos noruegue-
ses, havia a necessidade da tradução simultânea 
e isso foi um entrave fi nanceiro muito grande. Com 
a necessidade de alugarmos equipamentos, o as-
sunto foi discutido em nossas reuniões e a asso-
ciação optou pela compra da aparelhagem para 
800 ouvintes. Na época, era algo inimaginável, 
porque só o Palácio de Convenções do Anhembi 
possuía esse tipo de aparelho. O custo-benefício 
da aquisição era mais vantajoso para nossa insti-
tuição.

Minicurrículo  Formado em 1974 pela PUC-Cam-
pinas e pós -graduado em endodontia pela Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp), foi 
docente da PUC, da Universidade São Francisco 
de Bragança Paulista e da Escola de Aperfeiçoa-
mento Profi ssional da ACDC. 
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nossa capa

Dr. Rielson José Alves Cardoso

O que acrescentou à sua vida profi ssional e 
pessoal ter sido presidente do COIC? Eu já 
participava desde 1980 do departamento de 
defesa da classe, auxiliando o colega José Ge-
raldo Ribeiro, que era o diretor. Participei no Con-
clave anterior (o quinto) como tesoureiro.  Mas, 
na verdade, presidir o Conclave foi minha porta 
de entrada maior na ACDC. Até então, eu tinha 
uma participação de colaborador e espectador 
da vida associativa. A partir disso, passei a in-
tegrar a administração e a interagir nos rumos 
da associação. Isso fez também com que eu ti-
vesse maior visibilidade, mais contato com os 
colegas e melhor inter-relação pessoal com os 
profi ssionais da classe.

O que mudou na história do COIC durante a 
sua presidência no evento? Pela primeira vez, a 
divulgação do evento passou a contar com uma 
assessoria de comunicação profi ssional, com a 
Portal Publicidade. Pela primeira vez, o Concla-

ve foi patrocinado por uma 
empresa não odontológica, 
o Lloyds Bank. O terceiro 
ponto de destaque foi o lo-
cal: o Royal Palm Plaza Hotel 
& Racket Club, com melhor 
estrutura para o evento. O 
quarto foram os seminários 
de discussão sob o tema “A 
Odontologia para o Brasil”. 
Naquele momento, estava 
sendo discutida a partici-
pação da Odontologia no 
que seria o SUS de hoje. Por 
isso, o COIC fez referência à 
Odontologia de massa, ou 
seja, à praticada e exercida 
pelos serviços públicos, dis-
cutindo a participação das 
Auxiliares e principalmente 
das THDs, as hoje TSBs, na 
prática odontológica. À épo-
ca, o tema era mais do que 
polêmico.  Também pela 
primeira vez, um ministra-
dor cubano participou de 
um congresso no Brasil, tra-
zendo assuntos ainda pou-

co explorados no país. Ele partici-
pou das discussões com colegas 
do Brasil, Venezuela e Guatemala. 
Estavam sendo antecipados te-
mas que ainda hoje são atuais.

No momento de sua presidên-
cia, o que era mais importante 
e discutido na Odontologia? 
O mais importante era discutir 
o que a Odontologia queria ser 
para o futuro. O assunto não era 
somente a Odontologia dentro 
dos consultórios, mas também 
no serviço de saúde pública. Esse 
era um tópico debatido até mes-
mo nas universidades, pois al-
gumas estavam mudando o cur-
rículo para se adequar a essas 
vertentes. Como exemplo, a PUC 
de Belo Horizonte, a PUC de Cam-
pinas e a FOP. 

Há alguma lembrança marcan-
te ou até pitoresca do COIC em 
que o senhor foi presidente que 
gostaria de externar? O pitores-
co foi todo o estresse que passa-
mos para conseguir que o profi s-
sional cubano chegasse ao Brasil, 
devido às difi culdades de aprova-
ção pelo governo brasileiro. Duas 
pessoas foram muito importan-
tes para que ele realmente viesse 
ao COIC: o Magalhães Teixeira e o 
Fernando Henrique Cardoso, que, 
na época, era senador. 

Minicurrículo  Especialista, 
mestre e doutor em endodon-
tia, professor de endodontia da 
Faculdade de Odontologia São 
Leopoldo Mandic e professor da 
Escola de Aperfeiçoamento Pro-
fi ssional da associação em trei-
namentos de aperfeiçoamento e 
especialização.
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12º COIC
de 19 a 22 de maio de 1997
Galleria Shopping 
Presidente: Dr. Edwil 
Antonio Cantadori Junior

13º COIC
de 17 a 20 de maio de 1999
Galleria Shopping 
Presidente: Dr. 
Henrique Smânio Neto

14º COIC
de 21 a 24 de maio de 2001
Galleria Shopping
Presidente: Dr. Mauro 
Sérgio Camargo

Dr. José Luiz Cintra 
Junqueira

O que acrescentou à sua vida 
profi ssional e pessoal ser pre-
sidente do COIC? Ao ocupar essa 
posição, aprendi muito, principal-
mente a organizar eventos para 
minha classe profi ssional e me 
relacionar com o público.

O que mudou na história do 
COIC durante a sua presidência 
no evento? Conseguimos viabili-
zar fi nanceiramente as constru-
ções que hoje recebem os cursos 
de capacitação.

No momento de sua presidên-
cia, o que era mais importante 
e discutido na Odontologia? 
Várias coisas aconteceram, mas 
a que me marcou bastante foi o 
fato de a Odontologia Social re-
ceber os primeiros ajustes para 
a classe odontológica entendê-la 
cada vez mais.

Há alguma lembrança marcante ou até 
pitoresca do COIC em que o senhor foi 
presidente que gostaria de externar? Fui 
presidente de dois COICs. Em um deles, o 
principal convidado, Dr. Hass, perdeu seus 
documentos nos Estados Unidos e não em-
barcaria se não fosse com a ajuda do pre-
sidente da República. Conseguimos com a 
ajuda do colega e prefeito de Campinas na 
época, Magalhães Teixeira. Saúdo os ami-
gos da classe odontológica, a quem, inclu-
sive, devemos a doação da área que a ACDC 
ocupa hoje, com ajuda de muitos outros co-
legas também.

Minicurrículo  Doutor em Odontologia, na 
área de ortodontia, pela Universidade Esta-
dual de São Paulo, Unesp, Mestre em Radio-
logia pela Faculdade São Leopoldo Mandic 
e Especialista em Radiologia pelo Conselho 
Federal de Odontologia. Atualmente é dire-
tor-geral, presidente do Conselho Superior 
e professor titular da Faculdade São Leo-
poldo Mandic.
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nossa capa

Dr. Arnaldo Alves Pereira Junior

O que acrescentou à sua vida profi ssional 
e pessoal ter sido presidente do COIC? Foi 
uma satisfação muito grande ser presidente 
do COIC. Porém, tínhamos muito trabalho para 
lidar, uma vez que, naquela época, eram poucos 
os recursos, era muito difícil conseguir patrocí-
nio e tínhamos que contar simplesmente com 
as adesões. Na vida pessoal, o que representou 
foi a ausência junto à minha família. Quando 
você se empenha em um objetivo como esse, 
deixa a família de lado. Meus familiares sofre-
ram um pouco com isso, mas para eles era uma 
satisfação ver a atividade que eu exercia.

O que mudou na história do COIC durante a 
sua presidência no evento? Era uma grande 
tarefa trazer professores do exterior e nós con-
seguimos três representantes da América La-
tina. Outro ponto foi o momento de maturação 
da ACDC, que, com a conquista do prédio novo, 
fruto de muito trabalho, conseguiu dar um bom 
alavanco na história do COIC.

No momento de sua presidência, o que era 
mais importante e discutido na Odontologia? 
Ainda não tinha começado a “febre” do implan-
te, mas o assunto estava explodindo na Amé-
rica do Sul. Nós tínhamos bons referenciais, 
como a Universidade de São Paulo (USP) e a 
Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) 
de Araçatuba, que contava com grandes pes-

quisadores.

Há alguma lembrança marcan-
te ou até pitoresca do COIC em 
que o senhor foi presidente que 
gostaria de externar? Em um 
dos congressos, havia uma pro-
fessora que não falava português. 
Após cerca de uma hora de curso, 
uma pessoa se levantou e disse: 
“Nós não estamos entendendo 
nada”. Então, eu tive que tradu-
zir todo o curso ministrado, sem 
aparelhagem nenhuma. Uma se-
gunda lembrança foi que a cadei-
ra de um colega, sem querer, foi 
para trás e ele levou um tombo, fi -
cando com as mãos e os pés para 
cima. Só que ele estava assenta-
do ao meu lado e não o vi caindo. 
Todos estavam rindo e olhando 
para a minha direção, e eu não 
estava entendendo o que estava 
acontecendo. Essa, sim, foi uma 
lembrança pitoresca.

Minicurrículo  Formado em 
Odontologia em Araçatuba, é es-
pecializado em endodontia bioló-
gica pela Faculdade de Piracica-
ba. 

15º COIC
de 22 a 24 de maio 
de 2003
The Royal Palm 
Plaza Hotel 
Presidente: Dr. 
Márcio Oliveira 
Schwartzmann

16º COIC
de 16 a 19 de maio 
de 2005
Galleria Shopping 
Presidente: 
Dr. Antonio 
Ramacciato
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17º COIC
de 19 a 21 de julho de 2007
Colégio Sagrado Coração 
de Jesus 
Presidente: Dr. 
Maurício B. Rigolizzo 

18º COIC
de 24 a 26 de setembro de 
2009
Sede da ACDC 
Presidente: Dr. 
Cesário Dias Filho

19º COIC
de 21 a 23 de setembro de 
2011
Sede da ACDC 
Presidente: Dr. André 
Renato Ravagnani 
Cavarzan

Dr. Ricardo Jordão 
Rocha

O que acrescentou à sua vida 
profi ssional e pessoal ter sido 
presidente do COIC? Acrescen-
tou duas mudanças no período 
da minha presidência. A primeira 
delas é que anteriormente o Con-
clave era mais caseiro e, no perío-
do na minha gestão, passou a ser 
realizado no Galleria Shopping. 
Além disso, o número de partici-
pantes do evento triplicou, con-
tando com profi ssionais de todo o 
país e do exterior.

O que mudou na história do 
COIC durante a sua presidência 
no evento? As grandes mudan-
ças foram justamente a alteração 
do local e o aumento signifi cativo 
de participantes. Os presentes 

gostaram muito do evento, pois era um local 
mais confortável, com praça de alimentação 
adequada, segurança e conforto. 

Há alguma lembrança marcante ou até pito-
resca do COIC em que o senhor foi presiden-
te que gostaria de externar? Foi gratifi cante, 
a reação positiva dos colegas da profi ssão e 
ministrantes me marcou bastante. Com o Con-
clave, conseguimos mudar o pensamento dos 
participantes; foi uma oportunidade de repre-
sentar em público a ACDC. 

Minicurrículo  Formado em Odontologia em 
1973 pela PUC-Campinas, é especialista na 
área de patologia. Atende em consultório par-
ticular, foi presidente do COIC e da ACDC. No 
momento é presidente da Associação para De-
senvolvimento dos Autistas de Campinas (Ada-
camp).
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nossa capa

Dr. Márcio Oliveira Schwartzmann

O que acrescentou à sua vida profi ssional e pessoal ter sido 
presidente do COIC? Trabalhei anteriormente em outros Con-
claves como diretor científi co e executivo. Com isso, percebi que 
o presidente desempenha um papel mais político comparado 
às outras funções. Quem organiza o Conclave passa as diretri-
zes e quem direciona os rumos científi cos do evento é o diretor 
da área. O principal papel do presidente é escolher as pessoas 
certas para comandar um bom evento e manter a qualidade das 
edições anteriores.

O que mudou na história do COIC durante a sua presidência 
no evento? No evento em que eu fui presidente, o objetivo fun-
damental era mudar a sede. Até então, o COIC era realizado no 
Shopping Galleria e havia um descontentamento geral por parte 
dos expositores. A área científi ca se localizava nos cinemas, mui-
to distante da feira comercial, estruturada no estacionamento 
coberto do shopping. Nós realizamos o COIC no The Royal Palm 
Plaza, já tido como um dos melhores locais de Campinas para 
sediar eventos. Porém, nenhum local é 100% bem aceito. A van-
tagem que encontramos foi a excelência na qualidade da pres-
tação de serviços, que sem dúvida alguma foi de altíssimo nível. 
Do ponto de vista de custos, houve um aumento muito grande.

No momento de sua presidência, o que era mais importan-
te e discutido na Odontologia? Foi um evento preocupado em 
trazer para Campinas os maiores nomes da Odontologia brasi-
leira e internacional na época e discutir os avanços em todas as 
áreas de atuação. Avanços nas técnicas de reconstruções ósse-
as e gengivais, reabilitações protéticas com enfoque nos novos 
materiais estéticos, restauração com enfoque na conservação 
de estruturas saudáveis, tomografi as computadorizadas como 
elemento fundamental no diagnóstico e planejamento de trata-
mentos, aprimoramento técnico-científi co dos dentistas clíni-
cos-gerais, atualização para acadêmicos, técnicos em prótese 

dentária e auxiliares em saúde bucal.

Há alguma lembrança marcante ou até pito-
resca do COIC em que o senhor foi presidente 
que gostaria de externar? Uma lembrança inte-
ressante foi a festa de abertura que aconteceu na 
antiga Usina Royal. Nós fi zemos praticamente to-
dos os eventos sociais lá. Ela se tornou um grande 
evento, com muita gente. Todos gostaram muito.

Minicurrículo  Especialista em dentística restau-
radora pela ACDC, especialista em periodontia pela 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
preceptor ship em implantodontia pela Universi-
dade do Texas, nos Estados Unidos. Atende em 
consultório particular em Campinas. 

Dr. Maurício Bruhns 
Rigolizzo

O que acrescentou à sua vida pro-
fi ssional e pessoal ter sido presi-
dente do COIC?

Minha vida na ACDC começou com 
os eventos da EAP ainda como es-
tudante, porém a fi liação aconteceu 
em 1979, encaminhada pelo ines-
quecível professor Dr. Luiz Carlos 
Teixeira, pois naquela época não 
havia a modalidade sócio acadê-
mico. O grande evento da entidade 
sempre foi o Conclave; eu via nos 
coordenadores e responsáveis um 
exemplo de competência e abne-
gação. Posteriormente, participei 
ativamente de diversos cargos do 
legislativo e executivo, de corpo e 
alma, despretensiosamente. Lem-
bro-me bem da noite em 2006 em 
que nosso presidente Dr. Nilden Al-
ves Cardoso, durante uma reunião 
executiva, propôs o meu nome para 
presidir o 17º COIC. Fiquei surpreso e 
atônito diante da responsabilidade 
apresentada. Pedi um tempo para 
refl etir antes de responder. Aceitei 
honradamente o desafi o. Confesso 
que essa decisão adicionou a mim 
coragem, confi ança, determinação 
e ousadia, assim como a meus fa-
miliares.

O que mudou na história do COIC 
durante a sua presidência no 
evento? Houve muitas mudanças 
na 17ª edição do COIC. A primeira 
delas foi o local. Após uma longa 
pesquisa, escolhemos o Colégio Sa-
grado Coração de Jesus. Para tanto, 
precisamos  mudar a data do evento 
para o mês de julho, acompanhando 
o período das férias escolares. Outro 
feito inesquecível foi um projeto ini-
ciado na gestão do Dr. Mauro Sergio 
Camargo, a assinatura da ampliação 
da fronteira física da ACDC, por meio 
do Decreto Municipal nº 15.910, per-
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Dr. Cesário Dias Filho

O que acrescentou à sua vida pro-
fi ssional e pessoal ter sido presiden-
te do COIC? Foi uma experiência bem 
produtiva no sentido cultural, pois me 
acrescentou conhecimento, até mesmo 
na área administrativa, com a qual, no 
dia a dia, não lido, além do relacionamen-
to com os colegas de profi ssão. O saldo 
foi muito positivo.

O que mudou na história do COIC du-
rante a sua presidência no evento? 
Não posso dizer que houve uma mudan-
ça, senti que crescemos com o evento. 
Para a associação também foi muito bom, porque 
ele nos forçou a trabalhar na ampliação da sede: 
precisávamos de um espaço adequado para fazer 
o COIC. Foi um legado muito grande o que deixamos 
para a entidade e toda a classe odontológica, já que 
hoje temos um lugar ideal para realização de even-
tos.

No momento de sua presidência, o que era mais 
importante e discutido na Odontologia? O im-
plante sempre foi destaque na Odontologia e nas 
palestras do COIC isso não foi diferente. Trouxemos 
palestrantes internacionais e de todo o país para 
abordar o assunto.

Há alguma lembrança marcante ou até pitores-
ca do COIC em que o senhor foi presidente que 
gostaria de externar? Tivemos muitos assuntos 

mitindo o uso por prazo indeter-
minado de uma área de 5.637 
metros quadrados que fi cava 
exatamente ao lado de onde 
estávamos instalados. É impor-
tante ressaltar que essa lei foi 
aprovada pela Câmara Municipal 
através da propositura do nosso 
colega vereador Dr. Sebastião 
dos Santos. Realizamos tam-
bém o I Encontro de Sócios Re-
midos da ACDC.

No momento de sua presidên-
cia, o que era mais importante 
e discutido na Odontologia? 
O tema escolhido para o 17º COIC 
foi “A inclusão do conhecimento”. A 
nossa preocupação há 8 anos era 
expor aos nossos colegas as ferra-
mentas tecnológicas de então. As 
técnicas reabilitadoras e a estética 
na Odontologia foram o mote da 
nossa grade científi ca.

Há alguma lembrança marcan-
te ou até pitoresca do COIC em 
que o senhor foi residente que 
gostaria de externar? Foi o último 
COIC fora das nossas dependên-
cias, os valores despendidos para 
a sua realização foram expressivos 
e penso que por esse motivo o for-
mato dos COICs subsequentes foi 
alterado. Tenho comigo inúmeras e 
boas recordações; as poucas ruins 
tento esquecer. Trabalhamos muito, 
tenho certeza de que fi zemos um 
evento proveitoso, memorável e ho-
nesto.

Minicurrículo  Formado em 1979 
pela PUC-Campinas, é especialista 
em prótese dentária pela Faculdade 
de Odontologia de Bauru, em perio-
dontia pela ACDC, em implantologia 
pela Faculdade de Odontologia de 
Bauru, mestre em implantologia 
pela Universidade do Sagrado Cora-
ção e doutor em implantologia pela 
mesma universidade.

importantes e de relevância 
durante o evento. Mas, como 
eu atuo na associação há 
mais de 30 anos, estou acos-
tumado a lidar com eventos 
de grande porte e não há 
nada em específi co que eu 
queira ressaltar.

Minicurrículo  Formado em 
1980 pela Universidade Fe-
deral de Alfenas, especialista 
em prótese pela Universida-
de de São Paulo (USP), pela 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e pela 
Faculdade de Piracicaba. 
Atua em consultório particu-
lar.
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treinamentos eap

 Com a constante modernização do merca-
do, é muito importante investir na sua car-
reira. Para isso, a Escola de Aperfeiçoamento 
Profi ssional da ACDC oferece inúmeros treina-
mentos de capacitação, com disciplinas atua-
lizadas e professores qualifi cados para minis-
trarem as melhores aulas para sua formação. A 
instituição conta com salas de aula equipadas 
com recursos audiovisuais e biblioteca com rico 

Qualifi que seu 
currículo com os 
treinamentos da EAP

acervo de livros e periódicos.

Para mais informações sobre a 
estrutura física e treinamentos 
disponíveis, entre em contato 
com a secretaria da escola pelo 
telefone (19) 3773 -8084 ou aces-
se www.acdc.com.br.

ESPECIALIZAÇÃO

 DENTÍSTICA
ESP -001/2013 – TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO 
EM DENTÍSTICA

Data de início: 08/2013  Data de término: 07/2015  Frequência: 
mensal  Realização: terças, quartas, quintas e sextas -feiras, das 
8h00 às 18h00  Nível: especialização  Vagas: 12 alunos(as) 
 Valor da inscrição: R$ 60,00  Investimento: 24 parcelas de 

R$ 800,00 ou 30 parcelas de R$ 650,00  Natureza: teórica - 
laboratorial - clínica  Seleção: será feita através de entrevista e 
análise de currículo
Professor Coordenador: Prof. Celso Luiz de Angelis Porto  
Especialista, Mestre e Doutor em Dentística  Professor Titular 
do Dep. de Odontologia Restauradora - Fac. de Odontologia de 
Araraquara
Professores Assistentes: Prof.ª Desirée Mory Rossato  Prof.ª 
Esther Gomes Saade  Prof. José Roberto Cury Saad  Prof. 
Sizenando Porto Neto 
Professores Convidados: Prof. Jorge Luis Saade  Prof. Osmir de 
Oliveira  Prof. Rielson José Alves Cardoso  Prof. José Benedito 
de Mello  Prof. Carlos Alberto Souza Costa   Prof. Luis Cláudio 
Segalla  Prof. Welington Dinelli

  ESTOMATOLOGIA
ESP -003/2013 – TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
ESTOMATOLOGIA

Data de início: 08/2013  Data de término: 02/2015  Frequência: 
quinzenal  Nível: especialização  Vagas: 12 alunos(as)  Valor da 
inscrição: R$ 60,00  Investimento: 18 parcelas de R$ 700,00 
 Natureza: teórica - demonstrativa - clínica com pacientes  

Realização: sextas -feiras, das 13h00 às 22h00, e sábados, das 

8h00 às 17h00  Seleção: será feita através de 
prova escrita, entrevista e análise de currículo 
 Bibliografi a: Patologia Oral e Maxilofacial 

(Neville, Damn, Allen e Bouquot); Diagnóstico 
Bucal (Silvio Boraks)
Professor Coordenador: Prof. Dr. Rogério da 
Silva Jorge  Mestrado e Doutorado em 
Biologia e Patologia Bucodental  Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba - Unicamp
Professores Assistentes: Prof. Dr. Jacks Jorge 
Júnior  Prof. Dr. Márcio Ajudarte Lopes

 DTM E DOR OROFACIAL
ESP -004/2013 – TREINAMENTO E 
ESPECIALIZAÇÃO EM DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL

Data de início: 08/2013  Data de término: 
02/2015  Frequência: mensal  Realização: 
quartas -feiras a sábados, das 8h00 às 18h00 
• Vagas: 12 alunos(as)  Valor da inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: 18 parcelas de 
R$ 900,00 • Natureza: teórica - laboratorial 
- clínica • Seleção: será feita através de 
entrevista e análise de currículo
Professores Coordenadores: Prof.ª Renata 
Silva Melo Fernandes • Doutora e Mestre 
em Reabilitação Oral - USP • Especialista em 
Prótese Dentária • Prof. Jorge Alberto Von 
Zuben • Mestrado em DTM e DOF - Unifesp 
(EPM) • Especialista em DTM e DOF - CFO • 
Especialista em Prótese Dentária - CFO 
Professor Assistente/Convidados: Prof.ª Aglai 
de Aguiar Couto • Prof. Renato Ienny • 
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Prof. Hilton Mariano • Prof. Agricio Crespo 
• Prof. Ricardo Tannus Vale • Prof.ª Juliana 
Stuginski Barbosa • Prof.ª Luciana Campos 
• Prof. Frederico Motta • Prof.ª Daiane 
Meneguzzo • Prof.ª Liliam Giannasi • Prof.ª 
Juliana Trindade • Prof.ª Giovana Tofoli • 
Prof. Marcio Buscatti 

  IMPLANTODONTIA
ESP -007/2013 – TREINAMENTO E 
ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA

Data de início: 08/2013 • Data de término: 
06/2016 • Frequência: mensal • Realização: 
segundas a quintas -feiras, das 8h00 às 18h00 

• Nível: especialização • Vagas: 12 alunos(as) 
• Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 
35 parcelas de R$ 1.200,00 • Natureza: 
teórica - laboratorial - clínica
Professores Coordenadores: Prof. Dr. André 
Antonio Pelegrine • Pós -Doutor em Cirurgia 
Translacional - Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) • Doutor em Clínica 
Médica - Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) • Mestre em Implantodontia - 
Universidade de Santo Amaro (Unisa) • Autor 
do Livro “Células -Tronco em Implantodontia” • 
Prof. Dr. Eduardo Sorgi • Pós -Doutorando em 
Imunologia e Biologia Molecular - Faculdade 
SL Mandic - Campinas • Doutor em Ciências 
Médicas - Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) • Mestre em Implantodontia - 
Universidade de Santo Amaro (Unisa) • Autor 
do Livro “Células -Tronco em Implantodontia”
Corpo Docente: Prof. Fernando Chiantia • 
Prof. Marcelo Fizei Zeferino • Prof. Fabio 
Alessandro Simões • Prof.ª Ellen Fagnani •

  ORTODONTIA
ESP -008/2013 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA

Data de início: 10/2013 • Data de término:� 09/2016 • Nível: 
especialização • Vagas: 12 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 
60,00 • Investimento: 36 parcelas de R$ 1.400,00 • Natureza: 
teórica  - demonstrativa  - clínica com pacientes • Realização: 
segundas a quintas -feiras, das 08h00 às 18h00
Professor Coordenador: Prof. Dr. Cesar Benedito Vieira • Mestrado 
em Ortodontia  - Unicastelo • Especialista em Radiologia 
 - FOB -Bauru • Especialista em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial  - São Leopoldo Mandic�
Professor Assistentes: Prof.ª Dra. Maria Eugenia Pincke Coutinho 
• Prof. Roberto Alves Torres • Prof. Alécio Domingues Mendes  

• Prof. Rafael Steca Barbosa 
Professor Convidados: Prof. Dr. Jurandir Antonio Barbosa • Prof.ª 
Carolina Steca Barbosa Caran • Prof. Claudio Rodrigues Azenha 

• Prof. Dr. Eduardo Myashita • Dr. Fernando Cesar Davanzo e 
equipe • Dr. José Peixoto Ferrão Filho • Dra. Shirley M. Rosseto

APERFEIÇOAMENTO

  DENTÍSTICA
APE -034/2013 – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 
EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS INDIRETAS ANTERIORES E 
POSTERIORES

Data de início: 08/2013 • Data de término: 12/2013 • Frequência: 
quinzenal • Realização: terças -feiras, das 14h00 às 20h00 

• Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da 
inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 05 parcelas de R$ 350,00 
• Carga horária: 60 horas • Natureza: teórica - laboratorial - 
demonstrativa - clínica  
Professores Coordenadores: Prof. Marcelo Martins • Mestre e 
Especialista em Dentística Restauradora • Prof.ª Liana Claudia 
Britta • Mestre e Especialista em Dentística Restauradora
Professor Convidado: Prof. Claudio Venturelli
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  DTM E DOR OROFACIAL
APE -012/2013 – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL

Data de início: 08/2013 • Data de término: 05/2014 • Frequência: 
mensal • Realização: quintas e sextas -feiras, das 8h00 às 
18h00 • Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 24 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 10 parcelas de R$ 
550,00 • Carga horária: 160 horas • Natureza: teórica - clínica 
- demonstrativa
Professor Coordenador: Prof. Jorge Alberto von Zuben • Mestrado 
em DTM e DOF - Unifesp (EPM)  • Especialista em DTM e DOF - 
CFO • Coordenador da Área de DTM e Dor Orofacial - ACDC • 
Especialista em Prótese Dentária - CFO 
Professora Assistente: Prof.ª Aglai Couto
Professores Convidados: Prof. Renato Ienny • Prof. Celso Quiles • 
Prof. Alexandre Moreira

  ENDODONTIA
APE -026/2013 – TREINAMENTO: IMERSÃO TOTAL EM TECNOLOGIA 
ENDODÔNTICA (PARA QUEM JÁ É ESPECIALISTA)

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 12/2013 • Realização: 
segundas, terças, quartas e quintas -feiras, das 8h30 às 18h00 

• Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 12 alunos(as) • Valor 
da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 05 parcelas de R$ 
1.000,00 • Carga horária: 160 horas em 05 módulos de 32 
horas • Natureza: teórica - prática - clínica - demonstrativa • 
Responsabilidade: Equipe Pró -Ápice
Professor Coordenador: Prof. Dr. Rielson Jose Alves Cardoso • 
Mestre em Endodontia - FO -USP • Doutor em Endodontia - FO-
-USP • Prof. Titular de Endodontia da Faculdade SL Mandic
Ministradores: Prof. Alexandre Pinheiro Lima • Prof. André 
Renato Ravagnani Cavarzan • Prof. Leandro Augusto Pinto 
Pereira • Prof. Nilden Carlos Alves Cardoso

  ENDODONTIA
APE -033/2013 – ENDODONTIA: VENCENDO AS DIFICULDADES 
DO DIA A DIA “SOLUÇÕES PRÁTICAS USANDO OU NÃO USANDO 
NOVAS TECNOLOGIAS”

Data de início: 09/2013 • Data de término: 07/2014 • Frequência: 
quinzenal • Realização: terças -feiras, das 8h30 às 17h30 • Nível: 
aperfeiçoamento • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: 11 parcelas de R$ 350,00 • Carga 
horária: 176 horas • Natureza: teórica - laboratorial - clínica - 
demonstrativa
Professor Coordenador: Prof. Dr. Rielson José Alves Cardoso • 
Mestre em Endodontia - FO -USP • Doutor em Endodontia - FO-
-USP • Prof. Titular de Endodontia da Faculdade SL Mandic
Ministradores: Prof. Dr. Rielson José Alves Cardoso • Prof. André 
Renato Ravagnani Cavarzan  • Prof. Nilden Carlos Alves Cardoso 

• Prof. Alexandre Pinheiro Lima Carvalho 

  IMPLANTE – CIRÚRGICO E 
PROTÉTICO
APE -025/2013 – TREINAMENTO E 
APERFEIÇOAMENTO EM IMPLANTES CONE 
MORSE - ÊNFASE EM ESTÉTICA E IMPLANTES 
CURTOS

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 
07/2014 • Frequência: quinzenal • Realização: 
quintas -feiras, 8h00 às 18h00 • Nível: 
aperfeiçoamento • Vagas: 18 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 
12 parcelas de R$ 580,00 • Carga horária: 192 
horas • Natureza: teórica - demonstrativa - 
laboratorial - clínica 
Professor Coordenador: Prof. Carlos A. 
Bergamasco de Freitas • Especialista em 
Implantodontia - EAP/ACDC - Campinas • 
Mestrando em Prótese SL Mandic • Professor 
do Curso de Especialização em Implante - EAP/
ACDC - Campinas • Professor do Curso de 
Capacitação em Implante Cone Morse - EAP/
ACDC - Campinas • Professor do Curso de 
Especialização em Implante - Uniararas - 
Araras
Professores Ministradores: Prof. Carlos A. 
Bergamasco de Freitas • Prof. Edgard Del 
Passo Jr. • Prof. Ms. Gustavo Mascarenhas 
Teixeira • Prof. Ms. Jorge Saade • Prof. Luiz 
Roberto Cunha Capella • Prof. Dr. Marcelo 
Lucchesi Teixeira • Prof. Dr. Rogério Adib 
Kairalla

  IMPLANTE - CIRÚRGICO
APE -029/2013 – RESIDÊNCIA -INTENSIVO DE 
CLÍNICA CIRÚRGICA IMPLANTODÔNTICA

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 
05/2014 • Frequência: mensal • Realização: 
quartas -feiras, das 8h00 às 18h00 • Nível: 
aperfeiçoamento • Vagas: 10 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 
10 parcelas de R$ 450,00 • Carga horária: 
90 horas • Natureza: teórica - clínica 

• Pré -Requisito: Formação Básica em 
Implantodontia
Professor Coordenador: Prof. Alexandre 
Antonio Pellicano • Mestrando em 
Implantodontia • Especialista em 
Implantodontia e Prótese Dental • Prof. 
Coordenador do Curso de Residência -Intensivo 
de Clínica Cirúrgica Implantodôntica da APCD-
-Jundiaí • Prof. Coordenador do Treinamento 
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em Planejamento e Reabilitação Protética em 
Implantodontia da ACDC e da APCD -Jundiaí • 
Prof. dos Cursos de Especialização da APCD-
-Jundiaí e da ABO -Alfenas
Professores Assistentes: Prof.ª Cristina 
Antonelli Lehoczki • Prof.ª Ellen Bueno 
Camargo Hirsch • Prof. Fausto Martins • Prof. 
José Paulo Bataglia Jr. 

  IMPLANTE - PROTÉTICO
APE -030/2013 – TREINAMENTO E 
APERFEIÇOAMENTO EM IMPLANTODONTIA - 
MÓDULO PROTÉTICO COM TREINAMENTO EM 
GESTÃO/MARKETING NA IMPLANTODONTIA

Data de início: 09/2013 • Data de término: 
02/2014 • Frequência: mensal • Realização: 
segundas e terças -feiras, das 8h00 às 17h00 • 
Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 14 alunos(as) 
• Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 
06 parcelas de R$ 420,00 • Carga horária: 112 
horas • Natureza: teórica - clínica
Professor Coordenador: Prof. Dr. José Luiz 
Lopes Sanchez • Doutor e Mestre em Prótese 
Dentária - Unicamp - Piracicaba • Especialista 
em Prótese Dentária - Unicamp - Piracicaba
Professores Assistentes: Prof. Dr. Luís Cláudio 
Aranha • Prof.ª Dra. Vanessa Castro Pestana 
da Silveira Bueno • Prof. Edison Coeli • Prof. 
Guilherme Ramos Costa
Professor Convidado: Prof. Alexandre Prado

  IMPLANTE - CIRÚRGICO
APE -031/2013 – TREINAMENTO E 
APERFEIÇOAMENTO CIRÚRGICO COM 
TREINAMENTO EM GESTÃO/MARKETING NA 
IMPLANTODONTIA

Data de início: 09/2013 • Data de término: 
02/2014 • Frequência: mensal • Realização: 
segundas e terças -feiras, das 8h00 às 17h00 • 
Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 15 alunos(as) 
• Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 
06 parcelas de R$ 420,00 • Carga horária: 112 
horas • Natureza: teórica - clínica 
Professor Coordenador: Prof. Dr. Luís Cláudio 
Aranha • Doutorando em Engenharia de 
Biomateriais - Ipen/USP -SP • Mestre e 
Especialista em CTBMF - Unicastelo
Professores Assistentes: Prof. Dr. José Luiz 
Lopes Sanchez • Prof. Edison Coeli • Prof. 
Guilherme Ramos Costa
Professores Convidados: Prof. Alexandre Prado 

• Prof. Dr. Wellington Bonachela • Prof. MSc. 
Cleber Brene

  IMPLANTE
APE -032/2013 – TREINAMENTO E 
APERFEIÇOAMENTO EM CARGA IMEDIATA 
(PROTOCOLO BRANEMARK)

Inédito

Data de início: 08/2013 • Data de término: 05/2014 • Frequência: 
mensal • Realização: quintas e sextas -feiras, das 8h00 às 18h00 

• Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da 
inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 10 parcelas de R$ 650,00 • 
Carga horária: 160 horas • Natureza: teórica - clínica 
Professor Coordenador: Prof. Dr. Paulo Henrique Teles de Almeida 

• Especialista e Mestre em Implantodontia
Professores Assistentes: Prof. Jovelti Cícero Carvalho de Moraes 

• Prof. Murillo Roberto Seriacopi Lopes
Professor Convidado: Prof. Gustavo Sigrist
Público -Alvo: Cirurgiões -Dentistas com experiência na colocação 
de implantes osseointegrados

  ODONTOLOGIA DO SONO
APE -014/2013 – MEDICINA DO SONO PARA DENTISTAS: PAPEL DO 
DENTISTA NA APNEIA DO SONO E RONCO

Inédito
 Data de início: 08/2013 • Data de término: 12/2013 • Frequência: 
mensal • Realização: quartas e quintas -feiras, das 8h00 às 
18h00 • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 60,00 
• Investimento: 05 parcelas de R$ 550,00 • Carga horária: 80 
horas • Natureza: teórica - demonstrativa 
Professores Coordenadores: Prof.ª Lílian Chrystiane Giannasi 
Marson • Doutorado em Engenharia Biomédica - Área de 
Concentração: Distúrbios do Sono - Univap • Mestrado em 
Engenharia Biomédica - Área de Concentração: Tratamento em 
Apneia do Sono com Aparelho Intraoral - Univap • Especialista 
em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares - Sotau - 
São José dos Campos/SP • Prof. Jorge Alberto von Zuben • 
Mestrado em DTM e DOF - Unifesp (EPM)  • Especialista em DTM 
e DOF - CFO • Coordenador da Área de DTM e Dor Orofacial - ACDC 
• Especialista em Prótese Dentária - CFO 

  ODONTOPEDIATRIA
APE -018/2013 – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM CIRURGIA 
BUCAL EM ODONTOPEDIATRIA
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Data de início: 08/2013 • Data de término: 05/2014 • Realização: 
quarta s-feiras, das 8h00 às 18h00 • Frequência: mensal • Nível: 
aperfeiçoamento • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 
60,00 • Investimento: 10 parcelas de R$ 300,00 • Carga horária: 
80 horas • Natureza: teórica - demonstrativa - clínica
Coordenadores Ministradores: Prof. Dr. Gabriel Politano 

• Especialista em Odontopediatria - USP • Mestre em 
Odontopediatria - São Leopoldo Mandic • Doutor em 
Tocoginecologia - FCM/Unicamp • Professor Responsável pela 
Disciplina de Odontopediatria - FO SL Mandic • Prof. dos Cursos 
de Especialização (ACDC/SL Mandic) e Mestrado (SL Mandic) em 
Odontopediatria • Prof.ª Daniela Prata Tacchelli • Especialista em 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Colégio Brasileiro de 
CTBMF • Mestre em Ciências da Saúde com Ênfase em Cabeça 
e Pescoço - Heliópolis/SP • Professora Assistente de CTBMF da 
Graduação, Especialização e Mestrado - SL Mandic
Professores Assistentes: Prof.ª Mariana Baffi  Pellegrinetti • Prof.ª 
Regina Maura Coli Siegl

  ORTODONTIA
APE -013/2013 – TREINAMENTO PARA INTRODUÇÃO À ORTODONTIA

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 07/2014 • Frequência: 
mensal • Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 15 alunos(as) • Valor 
da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 12 parcelas de R$ 450,00 

• Carga horária: 144 horas • Natureza: teórica - laboratorial • 
Realização: sextas -feiras, das 8h00 às 18h00, e sábados, das 
8h00 às 12h00
Professora Coordenadora: Prof.ª Maria Eugênia Pincke Coutinho • 
Especialista, Mestre e Doutora em Ortodontia
Professores Ministradores: Prof.ª Maria Eugênia Pincke Coutinho 

• Prof. Jurandir Antonio Barbosa • Prof.ª Mônica Ferreira Pereira

  ORTODONTIA
APE -015/2013 – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
ORTODONTIA CLÍNICA

Inédito
Data de início:  08/2013 • Data de término: 07/2015 • Frequência: 
quinzenal • Realização: quintas -feiras, das 14h00 às 22h00 

• Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da 
inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 24 parcelas de R$ 500,00 • 
Carga horária: 416 horas • Natureza: teórica - laboratorial - prática 
- clínica
Professor Coordenador: Prof. Hélio Almeida de Moraes • Mestrado 
em Ortodontia • Doutorando em Ortodontia
Professores Assistentes: Prof. Adelqui Attizzani • Prof.ª Anna 
Rachel Moreira A. de Moraes • Prof. Antonio Celso Silva Aranha
Prof. Valmir Vicente Giacon • Prof. Waldemar Pereira Junior
Professores Convidados: Prof.ª Bianca Kik - Fonoaudióloga • Prof.ª 
Dra. Ângela A. Aguiar Goto 

  ORTODONTIA PREVENTIVA
APE - 023/2013 – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
ORTODONTIA PREVENTIVA E INTERCEPTIVA: CONHECENDO A 
DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO CRANIOFACIAL E OCLUSAL

Data de início: 08/2013 • Data de término: 07/2014 • Frequência: 
quinzenal • Realização: sextas -feiras, das 8h00 às 18h00 • Nível: 

aperfeiçoamento • Vagas: 12 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 
12 parcelas de R$ 450,00 • Carga horária: 192 
horas • Natureza: teórica - laboratorial - clínica
Professor Coordenador: Prof. Fernando 
Penteado Lopes da Silva • Doutor em 
Ortodontia - FO -USP • Mestre e Especialista 
em Ortodontia - Umesp • Ex -Residente em 
Ortodontia - Centrinho - USP Bauru 
Professor Assistente: Prof. Paulo Estevão 
Scanavini

  PERIODONTIA
APE -019/2013 – TREINAMENTO EM CIRURGIA 
PLÁSTICA PERIODONTAL

Data de início: 08/2013 • Data de término: 
11/2013 • Frequência: mensal • Realização: 
segundas e terças -feiras, das 8h30 às 18h00 • 
Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 12 alunos(as) 
• Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 
04 parcelas de R$ 500,00 • Carga horária: 64 
horas • Natureza: teórica - laboratorial - clínica
Professor Coordenador: Prof. Jorge Luis Saade 

• Especialista em Periodontia • Mestre em 
Periodontia • Coord. do Curso de Especialização 
em Periodontia - Hospital Aeronáutica
Professores Assistentes: Prof. André Navas 
Alves de Castro • Prof.ª Carla Alessandra Tozzi 

• Prof. Gustavo Mascarenhas Teixeira • Prof.ª 
Luisa Fumiko Hayashi Teruya • Prof.ª Vilma 
Pimentel Porfírio

ATUALIZAÇÃO

  DTM E DOR OROFACIAL
ATU -009/2013 – TREINAMENTO: IMERSÃO EM 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR 
OROFACIAL

Inédito
Data: 08/2013 • Frequência: mensal • 
Realização: quinta e sexta -feira, das 8h00 às 
18h00, e sábado, das 8h00 às 12h00 • Vagas: 
24 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 60,00 
• Investimento: 01 parcela de R$ 800,00 • 
Carga horária: 20 horas • Natureza: teórica - 
clínica - demonstrativa
Professor Coordenador: Prof. Jorge Alberto von 
Zuben • Mestrado em DTM e DOF - Unifesp 
(EPM) • Especialista em DTM e DOF - CFO • 
Coordenador da Área de DTM e Dor Orofacial - 
ACDC • Especialista em Prótese Dentária - CFO 
Professora Assistente: Prof.ª Aglai Couto
Professores Convidados: Prof. Renato Ienny • 
Prof. Celso Quiles • Prof. Alexandre Moreira

  DTM -OCLUSÃO
ATU -010/2013 – TREINAMENTO: PLACAS 
INTEROCLUSAIS
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Inédito
Data: 08/2013 • Frequência: mensal • 
Realização: sábados, das 8h00 às 18h00 • 
Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: 01 parcela de R$ 
600,00 • Carga horária: 8 horas • Natureza: 
teórica - clínica - demonstrativa
Professor Coordenador: Prof. Jorge Alberto von 
Zuben • Mestrado em DTM e DOF - Unifesp 
(EPM) • Especialista em DTM e DOF - CFO • 
Coordenador da Área de DTM e Dor Orofacial - 
ACDC • Especialista em Prótese Dentária - CFO 

  EMERGÊNCIAS MÉDICAS
ATU -011/2013 – IMERSÃO EM TERAPÊUTICA 
MEDICAMENTOSA E EMERGÊNCIAS MÉDICAS 
EM ODONTOLOGIA 

Inédito
Data: 08/2013 • Nível: atualização • 
Realização: sexta -feira e sábado, das 8h00 
às 18h00 • Vagas: 50 alunos(as) • Valor da 
inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 1 parcela 
de R$ 400,00 • Carga horária: 16 horas 
 • Natureza: teórica - demonstrativa - prática
Professor Coordenador:  Prof. Dr. Jorge Luiz J. 
Liporaci Jr. • Especialista e Mestre em CTBMF 
- FORP -USP • Doutor em Ciências Médicas - 
Fac. de Medicina de Ribeirão Preto - USP • 
Cirurgião Bucomaxilofacial do Hospital São 
Paulo de Ribeirão Preto e da Santa Casa de 
Sertãozinho • Prof. Coord. dos Cursos de CBMF 
da APCD - Franca, São Carlos e Ribeirão Preto 

• Prof. Coord. do Curso Especialização em 
Implantodontia da APCD - Ribeirão Preto 

  FOTOGRAFIA
ATU -025/2013 – A ARTE DA FOTOGRAFIA 
DIGITAL NA ODONTOLOGIA - Teoria e Prática

Data: 11/2013 • Nível: atualização • 
Realização: sexta -feira, das 8h30 às 17h30 • 
Vagas: 15 alunos(as) • Inscrição: R$ 60,00 

• Investimento: R$ 500,00 em até 2 vezes 

• Carga horária: 08 horas • Natureza: teórica 
- demonstrativa - prática • Público -alvo: 
Cirurgiões -Dentistas, Técnicos em Prótese 
Dentária, Acadêmicos em Odontologia e 
Interessados em Fotografi a
Professor Coordenador: Prof. Dr. Ivan Yoshio 

• Autor do Livro “A Arte da Fotografi a Digital 
na Odontologia”, Ed. Santos • Professor da 
Especialização em Dentística Restauradora 
da Funorp - USP -RP • Professor de Fotografi a 
Digital em APCDs, Cetao e em mais de 
15 Cursos de Especialização, Mestrado e 
Doutorado • Colunista e Corpo Editorial dos 
Periódicos “Estética”, APCD; “Dicas”, Ed. Ponto; 
“Prothesis”, Ed. Plena • Pós -Graduado em 
Dentística Restauradora pela ACDC - APCD-

-Campinas

  GESTÃO 
ATU -007/2013 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA 
CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 09/2013 • Frequência: 
semanal • Realização: sábados, das 08h00 às 18h00 • Nível: 
atualização • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 60,00 

• Investimento: 02 parcelas de R$ 400,00 • Carga horária: 32 
horas • Natureza: teórica
Professor Coordenador: Prof. Fausto Luiz Alves • Professor 
Universitário e MBA • Consultor de Empresas • Pós -Graduado 
em Economia, Administração e Marketing

  GESTÃO
ATU -026/2013 – TREINAMENTO: IMERSÃO EM CONSULTORIA 
COLETIVA PARA GESTÃO E MARKETING EM ODONTOLOGIA

Data: 08/2013 • Realização: segunda, terça e quarta -feira, das 
9h00 às 18h00 • Nível: atualização • Vagas: 15 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: R$ 900,00 (02 
parcelas de R$ 450,00) • Carga horária: 24 horas • Natureza: 
teórico -prática com workshop
Professor Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Boarini Lenzi • Cirurgião-
-Dentista - FOP -Unicamp • Especialista com MBA em Gestão e 
Marketing em Saúde • Consultor de Gestão e Marketing em 
Saúde • Sócio -Proprietário do Altera - Centro de Inteligência em 
Serviços

  HALITOSE
ATU -003/2013 – TRATAMENTO DA HALITOSE 

Data: 08/2013 • Nível: imersão • Realização: sexta -feira, das 
19h00 às 22h00, e sábado, das 8h30 às 17h30 • Vagas: 25 
alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 1 
parcela de R$ 500,00 • Carga horária: 12 horas • Natureza: 
teórica
Professor Coordenador: Prof. Dr. Eduardo Pedrazza Dutra • 
Cirurgião -Dentista - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
1988 • Presidente e Vice -Presidente da Associação Brasileira de 
Estudos e Pesquisas dos Odores da Boca (ABPO), atual ABHA 
(Associação Brasileira de Halitose) - gestões 2004/2007 e 
2001/2004, respectivamente • Atual Membro Conselheiro e 
Membro da Comissão de Ética da ABHA, gestão 2007/2009 

• Curso de Especialização no Tratamento da Halitose - FO SL 
Mandic - Campinas - MEC, 2005 • Especialista em Periodontia 
pela Abeno - SP • Membro e Sócio -Especialista da Sobrape - 
Sociedade Brasileira de Periodontia • Curso de Prevenção, Controle 
e Tratamento de Halitose pelo Projeto Saudbucal, ministrado pela 
Dra. Olinda Tárzia - USP -Bauru, 2000
Professora Assistente: Prof.ª Marignês Th eotonio S. Dutra
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  IMPLANTE 
ATU -008/2013 – TREINAMENTO DE ESTÉTICA EM 
IMPLANTODONTIA

Inédito
Data: 08/2013 • Realização: segunda, terça e quarta -feira, das 
08h00 às 18h00 • Nível: atualização • Vagas: 20 alunos(as) 
• Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 01 parcela de R$ 
750,00 • Carga horária: 24 horas • Natureza: teórica - laboratorial 
- demonstrativa
Professores Ministradores: Prof. Marcelo Lucchesi Teixeira • 
Especialista, Mestre e Doutor em Prótese (USP) • Prof. André 
Antonio Pelegrine • Especialista em Periodontia e Implantodontia 

• Mestre em Implantodontia e Doutor em Clínica Médica - 
Unicamp • Prof. Carlos Eduardo Sorgi da Costa • Especialista em 
Prótese e Implantodontia • Mestre em Implantodontia e Doutor 
em Cirurgia Experimental - Unifesp • Prof. Paulo Eduardo Lacerda 

• Especialista e Mestre em Prótese - São Leopoldo Mandic

  IMPLANTE
ATU -021/2013 – TREINAMENTO: IMERSÃO EM CONE MORSE – 
PROPRIEDADE E TÉCNICAS PARA OBTER EXCELENTES RESULTADOS

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 08/2013 • Frequência: 
diária • Realização: segunda e terça -feira, das 8h00 às 17h00 • 
Nível: atualização • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 
60,00 • Investimento: 01 parcela de R$ 650,00 • Carga horária: 
16 horas • Natureza: teórica - laboratorial - demonstrativa
Professores Coordenadores: Prof. Dr. Luís Cláudio Aranha • 
Doutorando em Engenharia de Biomateriais - Ipen/USP-SP • 
Mestre na Área de CTBMF - Unicastelo • Especialista em CTBMF - 
Unicastelo • Prof. Dr. José Luiz Lopes Sanchez • Doutor e Mestre 
em Prótese Dentária - Unicamp - Piracicaba • Especialista em 
Prótese Dentária - Unicamp - Piracicaba
Professores Assistentes: Prof. Edison Coeli • Prof. Guilherme 
Ramos Costa
Professores Convidados: Prof. Alexandre Prado • Prof. MSc. Cleber 
Brene

  IMPLANTE
ATU -022/2013 – TREINAMENTO: IMERSÃO 
EM REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA E 
LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR

Inédito
Data de início: 10/2013 • Data de término: 
10/2013 • Frequência: diária • Realização: 
segunda e terça -feira, das 8h00 às 17h00 • 
Nível: atualização • Vagas: 24 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 
01 parcela de R$ 650,00 • Carga horária: 
16 horas • Natureza: teórica - laboratorial - 
demonstrativa
Professores Coordenadores: Prof. Dr. Luís 
Cláudio Aranha • Doutorando em Engenharia 
de Biomateriais - Ipen/USP -SP • Mestre na 
Área de CTBMF - Unicastelo • Especialista 
em CTBMF - Unicastelo • Prof. Dr. José Luiz 
Lopes Sanchez • Doutor e Mestre em Prótese 
Dentária - Unicamp - Piracicaba • Especialista 
em Prótese Dentária - Unicamp - Piracicaba
Professores Assistentes: Prof. Edison Coeli • 
Prof. Guilherme Ramos Costa
Professores Convidados: Prof. Alexandre Prado 

• Prof. MSc. Cleber Brene

  INFORMÁTICA
ATU -013/2013 – TREINAMENTO EM EXCEL 2010 
- Básico e Intermediário

Data de início: 08/2013 • Data de término: 
09/2013 • Frequência: semanal • Realização: 
terças -feiras, das 13h30 às 16h30 • Nível: 
atualização • Vagas: 25 alunos(as) • Valor 
da inscrição: R$ 35,00 • Investimento: 
pagamento à vista de R$ 350,00 no ato da 
inscrição, ou de 04 parcelas de R$ 95,00, sendo 
a primeira no ato da inscrição • Carga horária: 
36 horas • Natureza: teórica - prática • Público-
-alvo: associados da ACDC, seus funcionários e 
familiares
Professor Ministrador: Prof. Th iago José de 
Paula • Gestão em Logística • Atuação em 
Automação Industrial

  ODONTOLOGIA DO SONO
ATU -005/2013 – MEDICINA DO SONO PARA 
DENTISTAS: IMERSÃO EM SONO E RONCO

Inédito
Data: 08/2013 • Frequência: mensal • 
Realização: quinta e sexta -feira, das 8h00 às 
18h00, e sábado, das 8h00 às 12h00 • Vagas: 
24 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 60,00 
• Investimento: 01 parcela de R$ 800,00 • 
Carga horária: 20 horas • Natureza: teórica - 
demonstrativa 
Professores Coordenadores: Prof.ª Lílian 
Chrystiane Giannasi Marson • Doutorado em 
Engenharia Biomédica - Área de Concentração: 
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Distúrbios do Sono - Univap • Mestrado em 
Engenharia Biomédica - Área de Concentração: 
Tratamento da Apneia do Sono com Aparelho 
Intraoral - Univap • Especialista em Ortodontia 
e Ortopedia Funcional dos Maxilares - Sotau 
- S. J. Campos/SP • Prof. Jorge Alberto von 
Zuben • Mestrado em DTM e DOF - Unifesp 
(EPM)  • Especialista em DTM e DOF - CFO • 
Coordenador da Área de DTM e Dor Orofacial - 
ACDC • Especialista em Prótese Dentária - CFO 

  PHOTOSHOP
ATU -016/2013 – PHOTOSHOP NA 
ODONTOLOGIA - Prático e Demonstrativo

Inédito
Data de início: 08/2013 • Realização: 
sexta-feira, das 8h30 às 17h30 • Nível: 
atualização • Vagas: 15 alunos(as) • Inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: R$ 400,00 em até 
2 vezes • Carga horária: 08 horas • Natureza: 
teórica - demonstrativa - prática
Obs.: o valor do curso será diferenciado para 
o aluno que participou do curso de fotografi a 
(15% de desconto). • Público -alvo: Cirurgiões-
-Dentistas, Técnicos em Prótese Dentária, 
Acadêmicos em Odontologia, Técnico em 
Prótese Dentária e Interessados em Photoshop
Ministrador: Prof. Dr. Ivan Yoshio • Professor 
da Especialização em Dentística da USP - 
Ribeirão Preto • Professor de Fotografi a Digital 
do Cetao, APCDs, Cursos de Especialização, 
Mestrado e Doutorado • Vencedor de Concurso 
de Fotografi a e Realização de Exposições 
Fotográfi cas • Consultor e Colunista do Portal 
WWOW e Jornal do Site • Artigos, Monografi a 
e Capítulo de Livro em Fotografi a Digital 
Odontológica • Pós-Graduado em Dentística 
Restauradora pela ACDC - APCD -Campinas

  PRÓTESE DENTÁRIA
ATU -001/2013 – TREINAMENTO RÁPIDO DE 
PROTOCOLO INFERIOR COM CARGA IMEDIATA E 
NOÇÕES DE PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 
09/2013 • Frequência: mensal • Realização: 
segundas e terças -feiras, das 08h30 às 18h00 

• Nível: atualização • Vagas: 12 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 
02 parcelas de R$ 2.000,00 • Carga horária: 
32 horas  • Natureza: teórica - clínica
Professor Coordenador: Prof. Dr. Luiz Ramos 
Júnior • Doutor em Reabilitação Oral - USP 
Bauru • Coord. do Curso de Especialização em 
Prótese Dentária - ACDC
Professores Assistentes: Prof. André Fagundes 
Nunes • Prof. Emerson Libera • Prof. Wilton 
Forti • Prof. Vesa Kaskela

  RECEPÇÃO
ATU -024/2013 – TREINAMENTO: ATENDIMENTO NOTA 10 - PARA 
ASSISTENTES, AUXILIARES, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS

Data de início: 08/2013 • Data de término: 08/2013 • Frequência: 
semanal • Realização: sábados, das 08h00 às 12h00 • Nível: 
atualização • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 35,00 

• Investimento: 02 parcelas de R$ 125,00 • Carga horária: 12 
horas • Natureza: teórica - prática - estudos de casos
Professor Coordenador: Prof. Fausto Luiz Alves • Professor 
Universitário e MBA • Consultor de Empresas • Pós -Graduado 
em Economia, Administração e Marketing

  SAÚDE COLETIVA
ATU-019/2013 – TREINAMENTO EM SAÚDE BUCAL PARA O 
BEM-ESTAR EM TODAS AS IDADES 

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 11/2013 • Frequência: 
quinzenal • Realização: quintas-feiras, das 8h30 às 17h00 • Nível: 
atualização • Vagas: 30 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 60,00 

• Investimento: R$ 870,00 à vista ou 03 parcelas de R$ 300,00 

• Carga horária: 40 horas • Natureza: teórica
Professoras Coordenadoras: Prof.ª Dra. Juliana Pasti Villalba • 
Doutora em Saúde Coletiva - FCM-Unicamp • Pesquisadora 
do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas - Nepp/Unicamp • 
Coordenadora do Curso de Especialização em Saúde Coletiva 
- EAP/ACDC • Docente da Universidade Paulista - Unip 

• Prof.ª Dra. Silvana Ribeiro Roda • Mestre em Saúde da 
Criança e do Adolescente - FCM/Unicamp • Aperfeiçoamento 
em Odontopediatria - HRAC-USP • Aperfeiçoamento em 
Odontopediatria - ACDC • Especialização em Estomatologia - 
ACDC • Coordenadora e Responsável pelo Projeto Sorrir/ACDC

  PRÓTESE DENTÁRIA
ATU -012/2013 – TREINAMENTO RÁPIDO AVANÇADO DE PRÓTESE 
FIXA, COROAS UNITÁRIAS ANTERIORES. COM APLICAÇÃO DA 
CERÂMICA POR CERAMISTA MÁSTER NO PRÓPRIO CURSO (AO VIVO).

Inédito
Data de início: 10/2013 • Data de término: 11/2013 • Frequência: 
quinzenal • Realização: sextas -feiras, das 08h30 às 18h00 • 
Nível: atualização • Vagas: 12 alunos(as) • Valor da inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: 02 parcelas de R$ 2.000,00 • Carga 
horária: 32 horas • Natureza: teórica  - laboratorial  - clínica • 
Professor Coordenador: Prof. Dr. Luiz Ramos Júnior • Doutor 
em Reabilitação Oral  - USP Bauru • Coordenador do Curso de 
Especialização em Prótese Dentária  - ACDC • Autor do livro 
“Restaurações cerâmicas e metalocerâmicas, detalhes para a 
obtenção da estética e previsibilidade”
Professores Assistentes: Prof. Emerson Libera • Prof. Wilton Forti 
Ceramista Máster: Fernando Bernardo
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  ORTODONTIA E CIRURGIA
ATU -027/2013 – TREINAMENTO: TRATAMENTO ORTODÔNTICO-
-CIRÚRGICO DE DENTES IMPACTADOS: ABORDAGEM ATUALIZADA

Data de realização: 25/10/2013 • Realização: sexta -feira, das 8h00 
às 18h00 • Nível: atualização • Vagas: 12 alunos(as) • Valor da 
inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 1 parcela de R$ 300,00 • 
Carga horária: 08 horas  • Natureza: teórica  - discussão de casos
Professores Coordenadores: Prof. Dr. Rubens Gonçalves Teixeira 
• Especialista em CTBMF • Professor Titular de Cirurgia  - SL 
Mandic • Doutor em Odontologia  - UFRJ • Prof. Dr. Fernando 
Penteado Lopes da Silva • Doutor em Ortodontia  - FO -USP • 
Mestre e Especialista em Ortodontia  - Umesp • Ex -Residente em 
Ortodontia  - Centrinho  - USP Bauru

  ODONTOLOGIA HOSPITALAR
ATU -28/2013 – TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
HOSPITALAR

Data de início: 21/08/2013 • Data de término: 04/12/2013 • 
Frequência: quinzenal • Realização: quartas -feiras, das 18h00 às 
22h00 • Nível: atualização • Vagas: 50 alunos(as) • Valor da 
inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 04 parcelas de R$ 270,00 
ou R$ 150,00 por módulo  • Carga horária: 36 horas  • Natureza: 
teórica
Professoras Coordenadoras: Prof.ª Maria Elvira Pizzigatti Correa 

• Mestre e Doutora em Clínicas Médicas  • 
Especialista em Odontologia para Pacientes 
Especiais  • Prof.ª Vanessa Rocha Lima Shcaira 
• Mestre e Doutora em Farmacolologia, 
Anestesiologia e Terapêutica • Especialista em 
Estomatologia

Informações e inscrições:
(19) 3773 -8080 • www.acdc.com.br

Observação: no ato da inscrição, 
apresentar comprovante de 
associado da ACDC ou de uma das 
entidades: APCD - Regional ou ABCD. 
A não comprovação implicará na 
alteração do valor da inscrição e 
das parcelas do treinamento. Será 
cobrado 02 vezes o valor estipulado. 

Para efeito de preenchimento 
das vagas dos treinamentos de 
aperfeiçoamento, será obedecida a 
ordem de chegada das inscrições. 
Só serão reembolsadas as inscrições 
quando o treinamento for cancelado.
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 ATIVIDADES GRATUITAS

Inscrição: doação de 01 agasalho

Data: 11/09/2013 • Horário: 19h00 às 
20h30 • Ministradora: Cecília Pereira • 
Tema: Aprendendo a poupar e investir 
nos seus sonhos
Programa:

• Aprendendo a lidar com investimentos 
mais dinâmicos e rentáveis
• Mágica dos juros compostos
• Investimentos. Qual o melhor para 
você?

Data: 25/09/2013 • Horário: 19h30 às 
20h30  • Ministradora: Maria Elisabeth 
de Oliveira
Tema: Be Flash – soluções simples e 
complexas na ortodontia invisível

Programa: 

• A técnica Be Flash: histórico, princípios 

e vantagens 

• O método Be Flash de confecção de aparelhos 
termoplastifi cados com adesão do acetato à resina 
acrílica, acetato ao silicone e silicone ao silicone 

• Os aparelhos confeccionados pelo método Be 
Flash 

• Cápsulas Be Flash com força elástica para 
as seguintes movimentações: fechamento 
de diastema, fechamento de mordida aberta, 
descruzamento, distalização e mesialização, 
intrusão e extrusão, lingualização e 
vestibularização, giroversão, desinclinação 

• Cápsulas Be Flash para contenção, 
descruzamento, desprogramação oclusal, setup e 
alinhador 

• Aparelhos da reabilitação dinâmica e da 
ortopedia funcional dos maxilares: distalização, 
expansões, contenções, placa de mordida, placa 
auxiliar no tratamento da apneia e do ronco 

• Colagem indireta de braquetes 

• Apresentação de casos clínicos
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de mulher para mulheres

 O último mês de junho, sem 
dúvida, passou a fazer par-
te de um capítulo especial 
da história de nosso país. As 
manifestações em que se en-
volveram milhares de pessoas 
de diversas classes sociais, 
preferências e credos resulta-
ram na explosão de uma gran-
de insatisfação há tempos re-
presada.  A incompetência de 
nossos governantes, somada 
aos escândalos políticos que 
se sucedem sem punição ade-
quada, cansou a população. 
Estávamos quietos, mas não 
mortos. O povo brasileiro mos-
trou que não tem “sangue de 
barata” e descobriu (fi nalmen-
te!) que “quem não chora não 

Carla Octaviani

mama”. Começamos a colocar para fora o 
que estamos sentindo e isso é o primeiro 
passo em direção ao que desejamos.  Pelo 
menos, nossos governantes perceberam 
que não são tão donos da situação quan-
to imaginavam. Foi um “chacoalhão” bem 
dado, que, no mínimo, os assustou. Espero 
que não nos esqueçamos mais de que, mu-
nidos de coragem e atitude, temos força. 
Não adianta apenas resmungarmos, recla-
marmos aos cochichos. Temos que nos po-
sicionar. 

Parabéns para nós, brasileiros, pois esta-
mos acordados! 

Grande beijo e até a próxima,

Carla Octaviani 
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Para anunciar, entre em contato com a ACDC através do fone (19) 3773 -8080 ou e -mail: jornal@acdc.com.br 
 Características do anúncio  Medida: 6 x 2,5 cm  Conteúdo: área de atuação do profi ssional, nome, endereço, 

telefone, e -mail ou site  Valores (por inserção): 1 x R$ 50,00 (edição única); 2 x R$ 45,00 (duas edições); 6 x 
R$ 40,00 (seis edições)

CIRURGIA ORTOGNÁTICA/ATM/IMPLANTES
Nilesh J. Moniz   - CRM 151762/CRO 68310
Rua Eduardo Lane, 117 - sala 03�
Guanabara - Campinas/SP
Tel.: (19) 3213 -6836
www.nileshmoniz.com.br�

FISIOTERAPIA AVANÇADA/DOR NA COLUNA E 
IRRADIADA
Abnel Alecrim Andrade - Crefi to  - SP: 33.269
Av. Dr. Heitor Penteado, 428 
Taquaral - Campinas/SP 
Tel.: (19) 3308 -6330/3212 -1140���� 
contato@pensandosaude.com.br� 
www.pensandosaude.com.br

IMPLANTE - REABILITAÇÃO ORAL - ATM
Milton Edson Miranda - CRO 6769
Rua Barão de Itapura, 2294 - conj. 63  -69
Guanabara  - Campinas/SP
Tel.: (19) 3254-7288
memiranda@memiranda.com.br
www.memiranda.com.br

IMPLANTODONTIA - ENX., S. LIFT, C. IMEDIATA
Benedito Umberto Bueno - CRO 19590
Rua dos Alecrins, 567 
Cambuí - Campinas/SP
Tel.: (19) 3254-6237/3252-9146
bubueno@uol.com.br

IMPLANTODONTIA E PERIODONTIA
André Fagundes Nunes - CRO 74907
Campinas/SP 
Tel.: (19) 3237-9907/ 7810-4792
andrefnunes@hotmail.com

IMPLANT. - PERIO - PLÁSTICA PERIODONTAL
Danilo Lazzari Ciotti - CRO 68012
Rua Pereira Tangerino, 225 
Jd. Guanabara - Campinas/SP
Tel.: (19) 3241 -5165
www.implanteperio.com.br

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 
João Ferreira Freire - CRO/TPD 2135
Rua Com. Vicente Amato Sobrinho, 490
Bairro das Palmeiras - Serra Negra/SP
Tel.: (19) 3842 -1928/9786-9899
protesefreire@hotmail.com

LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA
Ivan Santana Junior - CRO/TPD 5607
Rua Dr. Theodoro Langard, 53 
Bonfi m  - Campinas/SP
Tel.: (19) 3242-8340
atendimento@prodontos.com.br

LABORATÓRIO DENTÁRIO - PRÓTESES 
FIXAS/METAL FREE
ED - Ednilson Francisco - CRO/TPD 5158
Rua General Osório, 1886
Cambuí - Campinas/SP
Tel.: (19) 3294-4896
edlaboratorio.dentario@hotmail.com

ODONTOPEDIATRIA
Márcia Regina Santaella - CRO 24602
Rua Dr. Emilio Ribas, 776 - conj. 52
Cambuí - Campinas/SP
Tel.: (19) 3254-0494
marcia.santaella@uol.com.br

ORTODONTIA LINGUAL - 
EXCLUSIVAMENTE� 
José Luiz Ribeiro da Silva -�CRO 39882
Rua José Margarido Costa, 405 
Vila Teixeira -�Campinas/SP
Tel.: (19) 3384-3180/9212-4830
drjluiz@terra.com.br 
www.bracketinvisivel.com.br

ORTODONTIA, ORTOPEDIA FACIAL E DTM
Fernando Delman - CRO 28651
Rua Emílio Ribas, 805 - conj. 24
Cambuí - Campinas/SP
Tel.: (19) 3252-8890/3255-0168
www.clinicadelman.com

ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL
Fernando Penteado Lopes da Silva - CRO 
61949
Rua José Inocêncio de Campos, 153 - conj. 
23/24
Cambuí - Campinas/SP
Tel.: (19) 3251-2099/3251-4484
penteado_fer@yahoo.com.br�

ORTODONTIA, ORTOPEDIA FACIAL E DTM
Viviany Couto Carvalho Maia - CRO 18264
Av. Monte Castelo, 237 
Jd. Proença - Campinas/SP
Tel.: (19) 3232-6929
viviany@maiadentalcare.com.br
www.maiadentalcare.com.br
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PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 
EM UM SÓ LUGAR, NO SEU TEMPO.

ESSA É MAIS UMA VANTAGEM EXCLUSIVA DA ACDC PARA VOCÊ.

Comprar materiais, resolver pendências e buscar suporte contando com o 
apoio de profi ssionais especializados agiliza os pequenos processos da sua 

rotina. O Poupa Tempo do Dentista é um espaço único em que as pessoas 
ajudam você a sair sorrindo.

CROSP

Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo
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