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Últimas Notícias
Lançamento Bracanic Performance
by Baptista
02 nov 2018

Grupo de Estudos Capelozza 29 e
30 de Novembro
23 out 2018

Nosso parceiro Dr. Dino Capelozza
tem um recado especial para você
28 ago 2018

Vai começar o 36º CIOSP Ciência e Clínica – Combinação
Perfeita

Vem aí o Orto 2018-SPO, maior
Congresso de Ortodontia da
América Latina
28 ago 2018



31 JAN 2018

ID-Logical participa da feira comercial junto com a dental Orthocamp, no pavilhão Branco

13º Encontro Capelozza | IDLogical confirma Prof. Dr. Márcio

O 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo acontece de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, no Expo
Center Norte.

Almeida para falar sobre Mini-implantes extraalveolares
13 ago 2018

Trata-se de um dos maiores espaços do Brasil dedicado à apresentação de trabalhos científicos, cursos, fóruns e
produtos relacionados à saúde bucal.
Quem quiser encontrar os produtos da ID-Logical deve visitar a dental Orthocamp, na feira comercial, no pavilhão
Branco, estandes 10.107 | 10.109. A exposição é considerada uma das maiores e mais completas feiras do setor.

Confira programação do 13º
Encontro Ortodontia
Individualizada Capelozza | IDLogical
13 ago 2018

O CONGRESSO
A Programação Científica novamente será dividida em módulos científicos, de maneira didática, a grade permite que
o congressista escolha o curso de acordo com seu enfoque profissional.
Os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados no suplemento eletrônico na Revista da APCD, sob forma
de anais expandidos.
A Arena do CIOSP, com palestras gratuitas, é um espaço de complementação do conhecimento voltado para
atender às necessidades práticas do profissional de Odontologia.
Nos dias 1º e 2 de fevereiro, entre as atividades Latino-americanas palestrantes internacionais participarão do
evento com atividades inovadoras e gratuitas. A participação será por ordem de chegada, respeitando a capacidade
máxima do auditório.
O Projeto Saúde Coletiva já é uma atividade consolidada da programação do CIOSP, há quase duas décadas, tem
como finalidade colocar em discussão os rumos da política de saúde bucal do Brasil.
Durante 4 dias, os congressistas terão à sua disposição um posto de vacinação gratuita para atualizar a ‘carteirinha’,
prevenir doenças e garantir boa saúde.
Congressistas e participantes podem se divertir com os shows da praça de alimentação todos os dias, e também na
Festa Tropical do CIOSP.
Faça. Pratique. Pense Ortodontia.
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São José do Rio Preto - SP - Brasil
Grupo de Estudos Capelozza 29 e 30 de Novembro
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