CARTA CONVITE AO ASSOCIADO ABOTEC
São Paulo, 26 de agosto de 2020
Caros associados,
Com grande alegria informamos que a nossa primeira reunião on-line irá acontecer em
31/08/2020, segunda-feira às 19h.
A Comissão de Educação Continuada da ABOTEC (CEC) já iniciou o seu projeto e inicialmente
iremos realizar reuniões online. A nossa primeira reunião será composta por membros da CEC,
porém as próximas estarão abertas aos membros associados da ABOTEC.
O nosso objetivo será a participação de todos, estímulo aos estudos, debate científico apurado,
discussão de temas com ética e principalmente troca de experiências clínicas e práticas entre
todos os associados.
A reunião será composta por apresentação de aula e discussão de caso clínico-desafio.
Aula: Revisão anatômica do joelho e alinhamento de prótese transtibial - Grazielle Oliveira e
Roberto Araújo
Caso Desafio: Prótese transtibial em joelho valgo
1.
2.
3.

Apresentação: Peter Kuhn
Moderadores: Grazielle Oliveira e Roberto Araújo
Debatedores: André Cristiano, Marcos Antônio Almeida, Fábio Rodrigues

Solicitamos aos associados interessados que realizem a inscrição no nosso site através da área
restrita ou através do link: https://forms.gle/xGgCbQRhaSo8877T9 (inscrições serão encerradas
em 31/08/2020 às 13:00).
A reunião será transmitida na área restrita do associado no site da ABOTEC. Gentileza
confirmar com antecedência se o seu login e senha esta ativo.
Nos casos de empresas associadas com colaboradores interessados, favor comprovar o vínculo
empregatício com carteira de trabalho ou declaração através do email: cec@abotec.org.br até
31/08/2020 às 13h.
Gostaríamos de esclarecer que nas reuniões futuras contaremos com a participação dos
associados para diversificação dos temas e aumentar a troca de informações.
Se você tem algum caso interessante, técnica desenvolvida ou temas que gostaria de apresentar
ou até mesmo participar de nosso debate, basta enviar um email solicitando participação.
O nosso e-mail é: cec@abotec.org.br

Cordialmente,
Comissão de Educação Continuada ABOTEC
Grazielle Carvalho de Oliveira Andrade, Roberto Araújo Eneias, Marcos Antônio Almeida, Fábio
Batista Rodrigues, Thiago Leitão Bessa Ferreira, Peter Kuhn.
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