
 

Why Form an ISPOR Student Chapter (Portuguese) 

Por que formar um capítulo de alunos ISPOR? 

 

Iniciativas da rede de alunos ISPOR 

● Aumentar a participação nas atividades do ISPOR 
● Melhorar o compartilhamento de conhecimento na área de HEOR 

● Unindo academia, indústria e governo 
● Atue como um fórum para a apresentação de ideias inovadoras. 
● Aumente a conscientização sobre os últimos avanços em HEOR 

● Ofereça oportunidades de desenvolvimento profissional 

● Familiarização e contribuição para a sociedade ISPOR 

HEOR = economia da saúde e pesquisa de resultados 

 

Valor agregado para: líderes de capítulo 

✔ Desenvolvendo sua rede social 
✔ Construindo sua rede profissional 

✔ Obtenha experiência de liderança 
✔ Desenvolvimento de habilidades profissionais 

✔ Muita diversão! 

 

Valor agregado para: instituições 

✔ Exposição internacional 
✔ Reconhecimento mundial 

✔ Colaborações 

 

Valor para: membros estudantes 

✔ Participação em atividades ISPOR 
✔ Preparação para a vida depois da educação 
✔ Acesso aos recursos do ISPOR: webinars, diretórios de estágios e bolsas, bolsas de 

viagem, Dymaximum, descontos 

 



 

 

Cinco etapas em direção a um capítulo de estudante ISPOR 

 

Etapa 1: apoio institucional 

✔ Conselheiro docente para supervisionar líderes 

✔ Aprovação da instituição, por exemplo, corpo docente ou departamento 

 

Etapa 2: constituição do conselho 

✔ Os líderes do capítulo são membros da ISPOR 
✔ Requerido: Presidente, Tesoureiro, Secretário 
✔ tesoureiro ou secretário é o vice-presidente 

✔ Opcional: Vice-presidente independente 

 

Etapa 3: preparação de documentos 

✔ Preencha o formulário e forneça: Carta de Intenções, Carta de Aprovação Institucional, 

Nomes dos Líderes do Capítulo, CV do Orientador e Estatuto Social 

 

Etapa 4: aplicação do capítulo 

✔ Envie por email os documentos necessários do PASSO 3 para 
studentnetwork@ispor.org 

✔ Parabéns! Sua inscrição para o ISPOR Student Chapter foi enviada 

 

Etapa 5: primeiros passos 

✔ Ser nomeado membro de um Capítulo Aluno Mentor 

✔ Organizar eventos e solicitar subsídios 
✔ Participar das Chamadas do Presidente do Capítulo 

✔ Acesse o Centro de Recursos do Presidente 

 

 

Dicas 

● Comitê de Desenvolvimento do Capítulo está lá para guiá-lo durante o processo de 

inscrição. 



● Quando você encontrar apoio dentro de sua instituição, peça alguns recursos básicos 

para dar início ao capítulo. 
● Discuta como as finanças podem ser organizadas para que você possa receber e 

fornecer fundos. 

● Os modelos para todos os documentos necessários são fornecidos online e pelo 
Comitê de Desenvolvimento do Capítulo. 

● Para mais informações, visite o site do ISPOR (www.ispor.org) ou entre em contato 

com o Comitê de Desenvolvimento do Capítulo (studentnetwork@ispor.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


