
 
  

 

Imersão I Resina Composta 
Anterior 
Módulo Único - Resinas Compostas em Dentes Anteriores  

Data - 27, 28 e 29 de Maio 

Horário - Quinta das 14 às 18 horas, Sexta e sábado das 08 às 18 horas (Total 20h)  

Local - Daniel Malta Odontologia I Florianópolis - SC 

 

Investimento - R$ 1750 Reais em 12 parcelas de R$ 145,83 sem entrada e sem juros nos cartões 
de crédito | compre online clicando aqui ou no site www.danielmalta.com.br/cursos. 

Você pode também fazer em 04 parcelas: inscrição R$ 250 Reais + 3 parcelas de R$ 500 Reais. 
 

Outros meios de pagamento: 

Chave PIX 31.691.994/0001-63  

Banco do Brasil | Agência 1453-2 | Conta corrente 524265-7 

BrushClub - Clube de Assinaturas LTDA 

CNPJ 31.691.994/0001-63 
 

* Não parcelamos no cheque ou no boleto;  

** 10% de desconto para pagamento à vista por transferência bancária, PIX ou 
dinheiro;  

   
 

https://app.vindi.com.br/customer/pages/36de31e5-6ca4-4a6b-ab53-c8b33ac1f74c/checkout_products/new
http://www.danielmalta.com.br/cursos
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Mais informações com Kelly via WhatsApp 48 991778635. 

Quais hotéis mais próximos? 
Os hotéis mais próximos do nosso complexo são: 

# Hotel Intercity Porto Fino 

- Este hotel fica a cerca de 01 minuto de distância de 
carro. Hotel novo! Excelente custo benefício. 

- Rodovia José Carlos Daux, 3270 - Saco Grande, 
Florianópolis - SC, 88032-005. 

- Telefone: (48) 3112-5200 
- www.intercityhoteis.com.br 

 

# Hotel Maria do Mar 

- Este hotel fica a cerca de 03 minutos de distância de 
carro. Excelente restaurante. 

- Rodovia João Paulo, 2285 - João Paulo, Florianópolis - 
SC, 88030-300. 

- Telefone: (48) 3215-6300 
- www.mariadomar.com.br 

 

# Hotel Mercure Itacorubi 

- Este hotel fica a cerca de 10 minutos de distância de 
carro.  

- Rod. Admar Gonzaga, 600 - Itacorubi, Florianópolis - 
SC, 88034-000. 

- Telefone: (48) 3231-1700 
- www.all.accor.com 

 

 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=554891778635
https://www.google.com/search?sa=X&bih=551&biw=1150&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00IBix_Fq2VdIMwhpKjJg-FjeaKVA:1611588006399&q=hotel+intercity+portofino+florian%C3%B3polis+telefone&ludocid=17556195443431728739&ved=2ahUKEwj_25SVsbfuAhUYJbkGHaFPChYQ6BMwFHoECBcQAg
https://www.google.com/search?q=hotel+intercity+portofino+florian%C3%B3polis&source=lmns&bih=551&biw=1150&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwj-zqOzq7fuAhVZBrkGHfBkDGcQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?bih=551&biw=1150&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk028NuNAocRhHKe0xZUldiTKC4G38w:1611588237973&q=maria+do+mar+hotel+telefone&ludocid=15185217265771342649&sa=X&ved=2ahUKEwid-cqDsrfuAhUCFbkGHdv3DZgQ6BMwFnoECBgQAg
https://www.google.com/search?bih=551&biw=1150&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00IBix_Fq2VdIMwhpKjJg-FjeaKVA%3A1611588006399&ei=puEOYP_wF5jK5OUPoZ-psAE&hotel_occupancy=&q=maria+do+mar+hotel&oq=maria+do+mar&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMggIABDHARCvATICCAAyAggAMgIILjICCC4yAggAMgIIADIICAAQxwEQrwEyAgguOgcIIxCwAxAnOg0IABDHARCvARCwAxBDOgcIABBHELADOgQIIxAnOgoIABDHARCvARBDOgUIABCxAzoHCAAQsQMQQzoLCAAQsQMQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOg4IABCxAxCDARDHARCvAToKCAAQxwEQowIQQzoFCC4QsQM6BAguEENKBQg6EgExSgUIPBIBMVD4F1jWJWCdNmgBcAB4A4AB2AWIAfYckgENMC4zLjUuMi4wLjEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=psy-ab#
http://www.mariadomar.com.br/
https://www.google.com/search?sa=X&bih=551&biw=1150&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00t8U3SttsuRLe_C07GI6v4BNAQwg:1611588852897&q=mercure+florianopolis+convention+telefone&ludocid=15765239122273632082&ved=2ahUKEwjG4-aotLfuAhW1GbkGHfcOC0wQ6BMwFHoECBYQAg
https://www.google.com/search?q=hotel+mercure+itacorubi&source=lmns&bih=551&biw=1150&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjLhdvOs7fuAhX7CbkGHQ5uD94Q_AUoAHoECAEQAA#
http://www.all.accor.com/
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O que mais está incluso no seu curso? 
Nós queremos que o seu curso seja agradável, prazeroso e inesquecível. Por isso 
incluímos momentos de descontração e refeições nos 
melhores restaurantes de Florianópolis. 

Pode deixar! O happy hour de sexta-feira e os almoços de 
sexta e sábado são por nossa conta.  

No seu curso está incluso: 

● Estacionamento 
● Refeições 
● Coffee Break 
● Certificado 
● Todos os materiais de consumo 

 

 

 

 

 

 

* Por favor avise com antecedência se você tem alguma restrição alimentar. Os almoços 
e/ou happy hour serão servidos nos Restaurantes Solar de Sintra, Jun Kappo Sushi, Pizzaria 
Carbone, BGB, Oliva ou Orientales. A programação completa você irá receber antes do 
curso.  
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Qual o conteúdo do curso? 

Curso de Imersão | Resina Composta Anterior – Turma 04 
Você aprenderá os novos conceitos relacionados a filosofia do biomimetismo, 
adesão, resina composta direta em dentes anteriores, clareamento dental sem 
sensibilidade, fotografia e muito mais! 

Conteúdo: 

1. Princípios do biomimetismo 
2. Adesão aos tecidos dentários 
3. Classe IV com resina composta (prática) 
4. Re-anomatização de dentes conóides 

(prática) 
5. Facetas diretas em dentes escurecidos 

(prática) 
6. Clareamento dental com clareadores 

de baixa concentração 
7. Fotografia em Odontologia 
8. Planejamento estético 
9. Mock-up (ensaio restaurador) 
10.Muito mais! :) 

Diferenciais: 

1. Material didático estimulante  
2. Aulas práticas com ambiente 

controlado ajudarão o aluno a 
entender mais facilmente os conceitos teóricos 

3. Truques da Odontologia estética 
4. Abordagem objetiva, sem segredos 
5. Número reduzido de alunos (apenas 06 alunos por turma) 
6. Aprenda e use imediatamente os conceitos no seu dia-dia 
7. Todos os materiais de consumo incluídos 
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Currículo Resumido 
 

Prof. Dr. Daniel Malta, PhD 

Doutor em Odontologia - UFSC 

Especialista e Mestre em Dentística - FOAr/UNESP 

Professor visitante na Universidade do Sul da Califórnia - Los Angeles / EUA 

Professor de Pós-Graduação e Clínico dedicado à Odontologia Estética em 
Florianópolis 

Membro Associado da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE 

 

 

Saiba mais em www.danielmalta.com 

 

 

 


