Normativa interna CET - ABTPé - pontuação mínima para associar-se a ABTPé
Pontuação para candidatos a membro titular da ABTPé:
1. Além de outros quesitos*, a pontuação mínima exigida como requisito para tornar-se
membro titular da ABTPé é de 10 pontos.
2. A pontuação para ser válida deve ter sua soma total acumulada nos últimos 2 (dois)
anos consecutivos imediatamente anteriores ao ano de realização da prova
qualificatória para membro titular da ABTPé.
3. São válidos para pontuação os seguintes itens com seus respectivos valores:
a. Participação em Congresso da ABTPé = 6 pontos; pré-congresso ABTPé = 2
pontos
b. Participação no Dia da Especialidade no Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia (CBOT) = 4 pontos
c. Participação em Congressos Internacionais na área de medicina e cirurgia do
tornozelo e pé = 4 pontos
d. Participação nos cursos temáticos da ABTPé ou cursos promovidos pela
ABTPé (exceto Clubes do Pé) = 6 pontos
e. Participação em eventos apoiados pela ABTPé = 1 ponto (máximo de 4
pontos)
f. Participação em Clubes do Pé da ABTPé presenciais: Regionais = 4 pontos
g. Participação em Clubes do Pé da ABTPé online ou outras atividades online da
ABTPé = 1 ponto (máximo 6 pontos)
h. Participação nas aulas do Programa de Educação Continuada (PÉC - sala
formação) no site da ABTPé: 6 aulas = 4 pontos (máximo 8 pontos)
i. Ser autor ou coautor de publicações científicas na área de medicina e cirurgia
do tornozelo e pé em revista científica indexada: nacional = 2 pontos;
internacional = 4 pontos; Journal of the Foot and Ankle = 6 pontos
j. Realização de estágio internacional na área de tornozelo e pé com duração: 1
mês = 4 pontos; 3 meses = 6 pontos; 6 meses ou mais = 8 pontos
*Confira todos os requisitos necessários no site: https://www.abtpe.org.br/associe-se/
CET ABTPé
Junho/2020

