PROGRAMA TYSA 2022
ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA
Atualização e
Educação Médica Continuada
A Academia Brasileira de Neurologia, mais uma vez engajada em sua missão de proporcionar educação médica
continuada e atualização para os seus membros, tem o prazer de anunciar o programa TYSA 2022 (Torrent
Young Scholar Awards), com o apoio da Torrent Pharma. O objetivo deste programa é auxiliar os residentes de
neurologia e neurologistas na sua constante atualização. Os colegas envolvidos na preparação das aulas e nas
questões são membros da ABN de reconhecida competência nas diversas áreas cobertas pelo programa.
Na primeira etapa, residentes e ex-residentes com até cinco anos após a conclusão da residência, incluídos
nas categorias de membros aspirante, aspirante associado, efetivo, efetivo associado ou titular, poderão
concorrer ao total de cinco prêmios, cada um destinado a uma das seguintes regiões: sul, sudeste, centro-oeste,
nordeste e norte.
O prêmio, que será fornecido pela ABN, será inscrição, passagem e hospedagem para o evento XXX CONGRESSO
BRASILEIRO DE NEUROLOGIA, que acontecerá em Fortaleza – CE de 21 a 24 de setembro de 2022. Os
candidatos que desejarem concorrer aos prêmios terão suas notas registradas para classificação e transparência
do processo.
A prova referente a primeira etapa será realizada somente online no dia 20/08/2022, no site da ABN, na área
restrita a membros. A prova constará de testes de múltipla escolha e ficará disponível apenas por 24 horas, a
saber: da zero hora do dia 20/08/2022 até às 23h59min (horário de Brasília) do mesmo dia. Uma vez acessada
a prova, o candidato terá até duas horas corridas para finalizá-la. Todos os participantes da prova online do
Programa TYSA da ABN receberão pontuação do CNA da AMB.
Caso haja empate entre participantes o critério de desempate será o de menor tempo de conclusão da prova.
Na segunda etapa, os cinco ganhadores realizarão prova oral durante o XXX CBN. O mais bem colocado na prova
oral receberá da PATROCINADORA subsídio integral para a participação em Congresso Internacional a ser
realizado em 2023, incluindo passagem aérea, hospedagem e inscrição do evento, nos termos das políticas
da PATROCINADORA e desde que não haja nenhum conflito de interesse entre a PATROCINADORA e o melhor
selecionado. Caso o Congresso Internacional ocorra de forma virtual, o prêmio será limitado à inscrição para o
Congresso.
Os membros adimplentes da ABN, não elegíveis ao prêmio, poderão também assistir e, opcionalmente, fazer o
teste de conhecimento sobre o módulo "Temas Gerais – 2022”.
O gabarito da prova será posteriormente disponibilizado no site da ABN.
O módulo estará disponível on-line no site da ABN a partir de 01/06/2022.
A ABN incentiva a participação de todos os seus membros e deseja sucesso.

