O Futuro é
agora!!!

A escolha de uma profissão é um momento
crucial na vida de nossos filhos. Um momento
que poderá coroar com sucesso, todo esforço
feito por anos a fio para que eles possam ter
uma vida feliz e segura.
A tomada desta decisão que deve ser
baseada na vocação e no talento, mas pode
e deve ser amparada por uma criteriosa
análise das oportunidades profissionais e das
recompensas financeiras que esta escolha
possa trazer.
A Odontologia é uma profissão da área de
saúde que permite uma carreira liberal, com
consultório próprio, poder de decisão sobre a
própria agenda ou especialidade e um rápido
posicionamento no mercado.

Mas também permite o trabalho dentro de
instituições de saúde como clínicas, serviço
público e mesmo na carreira militar (com
rápido acesso à patente de oficial) gerando
um posicionamento de mercado com maiores
garantias.
Em ambos os casos, a remuneração média é
bastante satisfatória e pode facilmente chegar
à excelência, quando o cirurgião-dentista
alcança uma posição de destaque no mercado.
E como alcançar esta posição de
destaque? Uma boa formação acadêmica
é, reconhecidamente, o mais reconhecido
método para atingir este patamar.

Escolha com ele, uma
faculdade que tenha excelente
formação nas áreas mais
tradicionais, mas que tenha
também
o
compromisso
com a inovação, oferecendo
na GRADUAÇÃO disciplinas
que
hoje
somente
são
oferecidas somente em PÓSGRADUAÇÃO, com formação
altamente
tecnológica
(Odontologia Digital e Cirurgia
Guiada para Implantes) e
que já o forme nas áreas
mais
recompensadoras
do
mercado,
como
a
Harmonização Orofacial.

Escolha uma faculdade que tenha em seu
comando, uma equipe que já trabalha há
mais de 15 anos com a pós-graduação em
mais de 20 unidades em todo o Brasil, tendo
a maior pós-graduação em Harmonização
Orofacial do país.
Escolha uma faculdade que não quer
apenas formar alunos, e sim, profissionais
prontos para a realidade do mercado de
trabalho. A FAIPE, além da excelência na
formação clínica e teórica, oferece aos alunos
uma formação mercadológica, utilizando
recursos de empreendedorismo como
conceitos e práticas diárias, no decorrer de
toda a grade curricular.

O Futuro é agora e depende da decisão certa. Vem ser FAIPE.

Mais informações?
A gente liga para você!

