
ATENÇÃO AOS PONTOS DE DESTAQUE DO REGIMENTO:  

 

1 - Cumprimento de Score: Como medida de incremento à formação e qualidade dos membros               
ASPIRANTES, fica deliberado que os candidatos aprovados e inscritos nesta condição, a partir             
da data de publicação deste Regimento, deverão, nos três anos seguintes à formalização de              
seu ingresso no quadro da SBRV, alcançar pontuação mínima de 70 (setenta) pontos de acordo               
com o Score abaixo, nos seguintes termos: 

(i) Fellowship: 

Realização em Serviço Credenciado da SBRV: 20 pontos 
Orientador com Mestrado: 10 pontos 
Orientador com Doutorado ou no exterior com aprovação da Comissão de Fellowship: 20 
pontos 
Serviço com Residência Médica: 10 pontos 
Serviço não credenciado: 10 pontos 
 

(ii) Trabalho publicado em Revista indexada: 10 pontos (autor) e 4 pontos (coautor) 
(iii) Pôster, vídeo ou tema livre em Congresso SBRV: 6 pontos (autor) e 3 pontos (coautor) 
(iv) Pôster, vídeo ou tema livre em Congressos internacionais de retina (ASRS, EURETINA, SPRV, 
ARVO-RETINA e AAO RETINA SUBSPECIALTY DAY): 4 pontos (autor) e 2 pontos (coautor) 
(v) Participação no Portal SBRV (App, Image Bank, Tube, Magazine): 2 pontos 
(vi) Prêmio em Congresso SBRV: 10 pontos 
(vii) Participação em Congresso SBRV: 8 pontos 
(viii) Participação em Congressos Internacionais de retina (ASRS, EURETINA, SPRV, 
ARVO-RETINA e AAO RETINA SUBSPECIALTY DAY): 4 pontos 

 

2 – O candidato aprovado em Prova de Ingresso, ao final do terceiro ano de sua contribuição                 
como membro ASPIRANTE deverá comprovar ter obtido 70 pontos de acordo com o Score              
acima. 

Parágrafo Primeiro: Caso o candidato não tenha atingido a pontuação estabelecida, terá sua             
condição de membro suspensa até que obtenha o Score estabelecido. 

Parágrafo Segundo: A Secretaria da SBRV ficará encarregada de anotar o cumprimento do             
Score comunicado pelo membro ASPIRANTE, devendo emitir, sempre que solicitada, certidão           
de cumprimento da meta. 

Parágrafo Terceiro: O período de suspensão terá início mediante comunicação formal pela            
Secretaria da SBRV, sendo garantido ao membro ASPIRANTE permanecer com a pontuação            
obtida até a data da comunicação.  

Parágrafo Quarto: Uma vez iniciado o período de suspensão o membro ASPIRANTE terá o              
prazo máximo de 02 (dois) anos para complementar a pontuação faltante, restando certo que              
caso não o faça nesse prazo, o mesmo perderá todos os pontos obtidos até então. Após a                 
perda dos pontos, o membro ASPIRANTE deverá iniciar novamente o cumprimento do score,             



tendo o prazo de 03 (três) anos para obter a pontuação necessária. Caso não o faça nesse                 
prazo, a SBRV reserva-se o direito de promover nova suspensão até que o score total seja                
atingido pelo mesmo. 

Parágrafo Quinto: Para efeitos de contagem de prazo de direitos políticos (ascensão de             
categoria), conforme previsto no Estatuto Social da SBRV, não poderá será computado o             
período em que o membro ASPIRANTE estiver suspenso, somente podendo o mesmo ser             
retomado após o cumprimento integral do score.   

 


