
Aprimore sua carreira. Conecte-se com líderes.  
Ganhe reconhecimento. 

Para profissionais que trabalham 
fora dos EUA/Canadá

Inscreva-se em Minutos em ACC.org/Join

Participe do  



Juntos, podemos melhorar  
o tratamento do paciente em todo o mundo.

O American College of Cardiology está aqui para ajudá-lo a 
ter sucesso. Com oportunidades de filiações e envolvimento 

projetadas para atender às suas necessidades com base em sua 
carreira, tipo profissional e especialidade,  

o College está aqui para apoiar sua carreira. 



O ACC mantém você  
por dentro da ciência mais recente

•	 Oito Revistas do American College of 
Cardiology estão incluídas em sua filiação — 
incluindo acesso on-line, por meio de resumo de 
áudio e aplicativo para dispositivos móveis. 

•	 Mais de 20 centros de tópicos clínicos 
disponibilizam as diretrizes e as notícias mais 
recentes.

•	 Centenas de autoavaliações e oportunidades 
de aprendizagem on-line estão incluídas na sua 
filiação.

•	 Com os boletins informativos, você se mantém 
atualizado sobre as últimas notícias, a ciência e 
os artigos mais relevantes para você.

•	 Aplicativos para celular, incluindo um aplicativo 
com as diretrizes, ajudam você a calcular e tomar 
decisões de tratamento na cabeceira do paciente.

O ACC traz grandes  
benefícios econômicos

•	 A filiação inclui mais de $ 3.000 em benefícios 
e economias — incluindo economias de mais de 
US$ 1.000 apenas na Sessão Científica Anual do 
ACC. Economize muito mais em cursos ao vivo, 
programas on-line, webinars e outros!

O ACC ajuda você a  
otimizar sua prática

•	 O pacote do ACC de registros de dados 
de pacientes de fora dos EUA, os kits de 
ferramentas clínicas e outros itens auxiliam na 
identificação de lacunas no tratamento e melhoria 
de seus resultados.

O ACC conecta você  
à sua comunidade

•	 O ACC ajuda a encontrar colegas da sua 
especialidade clínica ou que têm os mesmos 
interesses em mais de 21 Seções de Membros 
centradas nos tópicos clínicos e na área da 
carreira. Nas seções, você poderá encontrar 
oportunidades de liderança e fomentar atividades 
do College relacionadas à sua área de foco ou 
interesse escolhida.

•	 No Centro de Membros do ACC, você poderá 
encontrar um mentor e se conectar, além de 
colaborar e criar com outros membros associados 
em fóruns on-line organizados por tópico ou área 
de discussão. Essa comunidade dinâmica fornece 
as respostas que você precisa, e você participa 
das conversas. Pesquise e envie mensagens para 
outros membros por especialidade ou interesse. 

•	 42 Capítulos Internacionais, em colaboração 
com sociedades de países de todo o mundo, 
oferecem a você redes de contatos locais e 
oportunidades de envolvimento.

•	 Cursos regionais ao vivo com conteúdo 
localizado, criados e apresentados por 
especialistas locais, ajudam a fornecer soluções 
de treinamento e tratamento que atendam às 
necessidades da sua região. 

O ACC ajuda você a  
explorar sua carreira 

•	 Acesse oportunidades de desenvolvimento de 
carreira e liderança.

•	 Desbloqueie o acesso a webinars FIT e Early 
Career, desenvolvidos para ajudá-lo a explorar os 
desafios enfrentados em seu treinamento, início 
de carreira e além.

Junte-se ao ACC em  
Minutos On-line em  

ACC.org/JoinPor que se filiar?

 
Todas  
as oito 

incluídas em 

sua filiação

NOVO!

NOVO!



Filiação do profissional médico ao ACC
Você tem opções quanto à sua filiação no College — de acordo com sua carreira, sua formação e suas realizações. As 
categorias de Membro e de Filiado Internacional dão acesso aos mesmos benefícios de membro que o FACC — no 
entanto, como Membro ou Filiado Internacional, você não se beneficiará do prestígio da designação de FACC ou da 
cerimônia anual de Convocação do ACC. Conheça suas opções:

Como se tornar um  
Membro/Filiado Internacional
Por que ser um Membro/Filiado Internacional? Você 
receberá acesso rápido aos benefícios de membro do 
ACC, inclusive acesso a todas as oito Revistas JACC e 
descontos de membro em todos os cursos e produtos 
do ACC — incluindo um desconto de mais de $ 1.000 na 
Sessão Científica Anual do ACC. Nesta categoria, você 
não pode usar a designação de FACC.

CUSTO: 

As cotas de Membro/Filiado Internacional são baseadas 
no produto interno bruto do país, de acordo com o Banco 
Mundial, e são as seguintes:

•	 País de alta renda: $ 125 + $ 25 (taxa única  
de inscrição).

•	 País de renda média/baixa: $ 100 + $ 25 (taxa 
única de inscrição).

O QUE VOCÊ PRECISA PARA SE INSCREVER  
(Para Membros/Filiados Internacionais):

•	 Filiação atual em uma sociedade médica 
reconhecida no seu país.

•	 Caso não seja membro de uma sociedade 
médica reconhecida, você poderá apresentar 
uma carta de patrocínio de um médico que seja 
membro do ACC.

•	 Médicos formados em CV (Membro 
Internacional): Devem ter concluído a formação 
e o treinamento para profissionais médicos.

•	 Médicos não formados em CV (Filiado 
Internacional): Devem ter formação e 
treinamento em outra disciplina médica.

Como obter a  
sua designação FACC
Por que se associar ao ACC? Com a credencial de 
maior prestígio em cardiologia, você sinaliza para 
seus colegas e pacientes o seu compromisso com a 
qualidade e a excelência no tratamento. Você trabalhou 
duro para chegar onde está hoje — e merece o 
reconhecimento por suas conquistas.

Equipare-se aos mais distintos cardiologistas e seja 
reconhecido como um dos melhores no ramo tornando-se 
agora mesmo um Associado do College. 

REQUISITOS PARA O FACC 

PARA CANDIDATAR-SE, VOCÊ DEVE:
•	 Ter concluído a formação cardiovascular.
•	 Ter uma licença médica atual do país onde você 

trabalha.
•	 Ter um cargo no âmbito cardiovascular em 

tempo integral.
•	 Dedicar pelo menos 75% do seu tempo 

profissional à cardiologia.
•	 Satisfazer um dos dois requisitos a seguir:

 - Ser autor de 10 artigos em publicações 
relacionadas ao âmbito cardiovascular, 
revisados por colegas e indexados no 
PubMed ou Scopus, sendo que em cinco 
deles você deve ser o autor principal.

OU
 - Ter um cargo de liderança em seu hospital 

ou instituição como Chefe/Diretor de 
Cardiologia ou Professor Associado ou 
Catedrático.

Junte-se ao ACC em  
Minutos On-line em  

ACC.org/Join



O QUE VOCÊ PRECISA PARA SE CANDIDATAR 
(Para a Associação):

•	 Duas cartas de patrocínio de atuais Associados 
do ACC (FACCs). 

•	 Uma cópia do seu currículo em inglês.
•	 Uma cópia dos seus diplomas médicos ou 

certificados de doutorado, traduzida para o inglês.
•	 Uma bibliografia descrevendo suas publicações 

em revistas do âmbito cardiovascular, revisadas 
por colegas, caso atenda ao requisito de 
publicações (se aplicável).

•	 Carta do seu hospital/instituição para verificar o 
seu hospital/compromissos acadêmicos atuais. 
Caso atenda aos requisitos de liderança, você 
deverá enviar uma carta descrevendo seu cargo 
de liderança, incluindo o número de médicos 
que você supervisiona.

CUSTO: 
As cotas da associação baseiam-se no produto interno 
bruto do país, de acordo com o Banco Mundial, e são 
as seguintes:

•	 País de alta renda:  
$ 300 + $ 150 (taxa única de inscrição).

•	 País de renda média/baixa:  
$ 200 + $ 150 (taxa única de inscrição).

•	 Já é membro? Se a sua filiação estiver 
atualizada, você só precisará pagar a taxa  
de inscrição.

AS INSCRIÇÕES PARA O FACC ESTÃO SEMPRE 
ABERTAS.



Encontre o seu tipo profissional

Estudantes de medicina 
CUSTO: Gratuito

Residentes
CUSTO: Gratuito

O QUE VOCÊ PRECISA PARA SE CANDIDATAR: 
•	 Carta do Patrocinador do seu Diretor de 

Treinamento ou de um atual membro do 
American College of Cardiology reafirmando o 
seu interesse em medicina cardiovascular.

Associados em treinamento
CUSTO: Gratuito

O QUE VOCÊ PRECISA PARA SE CANDIDATAR: 
•	 Uma carta formal do seu programa  

de treinamento confirmando a sua matrícula 
em um programa de treinamento relacionado a 
doenças cardiovasculares.

Profissionais da Equipe 
Cardiovascular
Enfermeiros Licenciados, Enfermeiros Clínicos, Especialistas 
em Enfermagem Clínica, Farmacêuticos Clínicos, 
Profissionais de Reabilitação Cardiovascular, Conselheiros 
Genéticos, Assistentes Médicos.

CUSTO: $ 60 + $ 25 (taxa única de inscrição)

O QUE VOCÊ PRECISA PARA SE CANDIDATAR: 
•	 Uma cópia da sua licença médica. 
OU 
•	 Carta de confirmação de emprego. 
OU 
•	 Uma carta padrão de patrocínio assinada por 

um membro atual do ACC (FACC), associado 
do ACC (AACC) ou membro da equipe 
cardiovascular do ACC.
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