INSTRUÇÕES PARA PROPOSIÇÃO DE CURSOS E EVENTOS
VIA FERRAMENTAS WEB DA ABRAFIN
Se você é associado da ABRAFIN, tem talento e boa vontade, baseia a sua prática fisioterapêutica na
melhor evidência científica e deseja compartilhar a sua experiência profissional com outros colegas
fisioterapeutas através de cursos de extensão/aperfeiçoamento ou treinamentos teórico práticos em
qualquer modalidade (presencial ou à distância), envie uma proposta de eventos científico, cursos e/ou
capacitações para a ABRAFIN.
As propostas devem obedecer aos seguintes critérios iniciais:






Relacionar-se ou ser relevante a Especialidade Fisioterapia Neurofuncional;
Estar em consonância com os pareceres da Comissão Científica da ABRAFIN;
Encaixar-se à normatização da profissão e Resoluções do Sistema COFFITO/CREFITOS;
Prever descontos para sócios adimplentes da ABRAFIN;
Ter como proponente principal um sócio adimplente da ABRAFIN.

Se sua proposta se encaixa nos critérios acima, sugerimos os seguintes passos para encaminhamento
de sua proposta de parceria científica na modalidade promoção de eventos, cursos e capacitações, via
ABRAFIN:
1. Envie sua identificação, breve descrição da proposta e solicitação de orçamento para o e-mail:
administrativo@abrafin.org.br;
2. Após este contato prévio, você receberá um parecer inicial sobre a viabilidade da proposta, baseado
nos critérios mínimos descritos acima;
3. Se a proposta for considerada viável, será remetido ao autor/responsável pelo curso/evento, junto
com a resposta ao e-mail inicial, um formulário padronizado para detalhamento do projeto
pedagógico do evento/ curso/capacitação, bem como o orçamento, o local, a previsão de data e a
estrutura (tudo de responsabilidade do autor/organizador do curso) e reenviado para o mesmo email inicial;
4. O projeto pedagógico do curso/evento será analisado pela diretoria, antes do envio do aceite final;
5. Se for aceita, a parceria será oficializada mediante assinatura de um contrato de parceria entre o
autor/organizador e a ABRAFIN;
6. Assim que assinado o contrato, toda a estrutura será imediatamente disponibilizada aos
autores/organizadores do curso/evento para que seja utilizada pelos promotores do evento.
A parceria científica na modalidade promoção de eventos, cursos e capacitações com a ABRAFIN
prevê as seguintes contrapartidas pelos serviços disponibilizados:
- 10% do valor bruto das inscrições para utilizar a ferramenta de Gerenciamento de Inscrição e
Cobrança do evento.
- 20% do valor bruto das inscrições para utilizar a ferramenta de Gerenciamento de Inscrição,
Cobrança e Certificação do evento.
- 30% do valor bruto das inscrições para utilizar a ferramenta de Gerenciamento de Inscrição,
Cobrança, Certificação e Divulgação do evento nos meios da ABRAFIN (até duas imagens no
Facebook, Banner no site, e E-mail marketing, produzidos pelos promotores do evento).

*Vale lembrar que deve ser previsto no orçamento do evento/curso/capacitação um desconto de, pelo
menos, 10% para a inscrição de associados adimplentes da ABRAFIN.
Se houver interesse em outros serviços (ferramentas) ou em modalidades diferentes das propostas
acima, fique à vontade para fazer contato através do e-mail: administrativo@abrafin.org.br.
IMPORTANTE: Esta oportunidade de parceria visa incentivar a disseminação de conhecimentos
científicos bem estabelecidos na literatura, aliado com a experiência dos associados da ABRAFIN, segundo
os critérios acima. Por isso, esta modalidade de parceria para promoção de cursos, eventos e/ou
capacitações devem advir de iniciativas individuais e estão vedadas para os membros da Diretoria da
ABRAFIN à fim de evitar eventuais conflitos de interesse.
ABRAFIN, 05 de novembro de 2018.

