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Condições para ingresso

A Academia Brasileira de Neurologia (ABN) é a sociedade que 
congrega os neurologistas e os especialistas em neurociências apli-
cadas em nosso país. É a única sociedade dessas áreas com repre-
sentatividade. Ela é reconhecida pela Associação Médica Brasileira 
(AMB) e pela World Federation of Neurology (WFN). Para pod-
er ingressar na ABN o colega deverá estar em dia com o Conselho 
Regional de Medicina (CRM) e ser associado e estar em dia com 
a Associação Médica Brasileira (AMB) através de sua Federada 
Regional (Associação Médica local). Os Membros da ABN são ad-
mitidos em uma das seguintes categorias: Titular, Efetivo, Aspirante, 
Associado, Discente e Associado Discente.

MEMBRO TITULAR

É necessário preencher as seguintes condições:
Ser médico neurologista e:

a) possuir Título de Professor Titular de Neurologia, ou de Docente 
Livre de Neurologia, ou de Professor Adjunto em Neurologia ob-
tido por concurso público de provas e títulos em Faculdade de 
Medicina do País, ou 

b) possuir grau de Mestre ou Doutor em Neurologia obtido ou re-
conhecido por Faculdade de Medicina do País, ou 

c) possuir Título de Especialista em Neurologia fornecido pela 
ABN, ou

d) ter completado 100 (cem) créditos, de acordo com regulamenta-
ção em vigor (consultar a Secretaria-Tesouraria Geral).

MEMBRO EFETIVO

É necessário preencher uma das seguintes condições:  
Ser médico neurologista e,

a) possuir Título de Especialista conferido por lei federal e ho-
mologado por autoridade competente após ter concluído cur-
sos de Residência Médica em Neurologia Clínica, ou

b) estar exercendo atividade em Neurologia Clínica há, no mínimo, 
três anos, ou  

c) completar 60 (sessenta) créditos, de acordo com regulamenta-
ção específica deste Estatuto e no Regimento Geral.

MEMBRO ASPIRANTE

Estar cursando Residência em Neurologia em Instituição recon-
hecida pela ABN.

MEMBRO DISCENTE

Estar cursando o curso superior em medicina.

MEMBRO ASSOCIADO DISCENTE

Estudante de ensino superior com interesse em área afim à 
neurologia.

MEMBRO ASSOCIADO

Exercer atividade afim à Neurologia (não é necessário ser 
médico).

MEMBRO CORRESPONDENTE

Médico estrangeiro que comprove o exercício da neurologia ou 
atividade afim a neurologia em seu país. 

Todas as categorias de membros deverão ter suas propostas 
de admissões aprovadas pelo conselho deliberativo da ABN.

MAIORES INFORMAÇÕES

Fones: (11) 5084-9463 / 5083-3876 - E-mail: academia@abneuro.org 
ou pelo site: www.abneuro.org


