CURSO – Administração de Clínicas e Consultórios
A Interact Gestão de Negócios, em parceria com a ASBAI, realizará uma manhã de aprendizado sobre
Administração de Clínicas e Consultórios.
O programa contará com 3 palestras de 1h30 cada e é direcionado para médicos e gestores de
consultórios e clínicas, abrangendo os seguintes temas:




Finanças e controles financeiros;
Recursos Humanos e
Marketing e mídias sociais

Benefícios esperados:
Que o participante entenda a importância dos controles financeiros e tenha a possibilidade de usá-los
para a tomada estratégica de decisões sobre o futuro da clínica, conheça aspectos de recursos
humanos para o trato com funcionários e pacientes e familiarize-se com o uso do marketing e das
mídias sociais, compreendendo a sua importância na atualidade.
Palestrantes:
Jeanete Herzberg - administradora de empresas pela EAESP-FGV, sócia diretora da Interact Gestão de
Negócios, autora do livro "Sociedades e Sucessão em Clínicas".
Marcia Canuto - administradora de empresas, 35 anos de experiência em Recursos Humanos em
empresas e instituições.
Martha Savastano - mestre em administração de Empresas pela EAESP - FGV, com ênfase em
Marketing, docente em cursos de graduação e pós-graduação, experiência com gestão de marketing
de empresas de grande, médio e pequeno porte, inclusive clínicas médicas serão as palestrantes.
Valor da inscrição:
R$ 300,00 para sócios ASBAI
R$ 400,00 para não sócios
Local: Sede da ASBAI - Av. Professor Ascendino Reis, 455 - Vila Clementino, São Paulo – SP.
Data: 22 de Setembro de 2018
Horário: das 8h00 às 13h30
Informações: (11) 5575-6888 ou através do e-mail sbai@sbai.org.br
Inscrições: Para fazer sua inscrição acesse o link:
http://www.asbai.org.br/scc/cursos/eventos_detalhes.asp?cod=37
Obs.: A ASBAI e a Interact reservam-se o direito de cancelamento do evento por conta de força maior
ou caso o número mínimo de inscritos não seja alcançado. Nessa hipótese, o valor pago será
reembolsado integralmente aos inscritos.
Cancelamentos de inscritos serão aceitos até 5 dias antes do evento. Após esse período será retida
taxa de 15% para pagamento dos custos já incorrido e devolvido o saldo.

