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Promovendo Excelência Internacional em Pesquisa Biomédica sobre Alcoolismo
A ISBRA os convida para afiliação e envolvimento em suas atividades
PRINCIPAIS MISSÕES DA ISBRA:
promover pesquisa biomédica em alcoolismo
disseminar informações de pesquisas e as teorias resultantes
promover o treinamento e intercâmbio internacional de cientistas, estudantes e estagiários
assessorar agências nacionais e internacionais sobre os problemas e pesquisas
relacionados com álcool e alcoolismo
promover cooperação internacional por meio da organização de encontros científicos
internacionais, seminários e encontros clínicos
ajudar na divulgação de descobertas científicas importantes por meio de publicações
indexadas e de relatos de interesse jornalístico.
.

Vantagens dos afiliados à ISBRA :
 Descontos nos custos da inscrição dos excelentes congressos bienais da ISBRA, realizados em
cidades de atração turística e cultural. Os membros são encorajados a apresentar propostas de
simpósios e apresentação de painéis. O “National Institutes of Health (NIH)” e o “National Institute
on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)” têm fornecido auxílios-viagem a jovens investigadores
e outros pesquisadores, com o intuito de reduzir os custos da participação nestes encontros.
Recentes (e futuros) locais do Congresso:
2016 – Berlin, Alemanha
2014 – Seattle, Washington, USA
2012 – Sapporo, Japan
2010 – Paris, France
2008 – Washington, DC, USA
2006 – Sydney, Australia
2004 – Heidelberg, Germany




International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA)


 Apresentação de plenárias por renomados cientistas de vários países:
 
 Congresso 2014: Karl Mann, Richard Palmiter, Cindy Ehlers, Joel Gelernter, Thomas Kash
Congresso 2012 : Gunter Schumann, Hideyuki Okano, Charles O’Brien, Hidekazu Tsukamoto
Congresso 2010 : Susumu Higuchi, Kenneth Kendler, Michel Lejoyeux, Karl Mann, Tamara
Phillips, Pier Vincenzo Piazza
Congresso 2008 : Andrew Allen, Kenneth Buetow, Andrey Gorin, Yury Khudyakov, Dan Nicolae,
Kwok Tsui
Congresso 2006 : Sarah Dunlop, Ian Kitchen, Ting-Kai Li, Marc Schuckit, Takeo Yoshikawa
Congresso 2004 : Christine Godfrey, Adron Harris, Ting-Kai Li

 A Sociedade patrocina, junto com a “Research Society on Alcoholism”, uma revista científica Alcoholism: Clinical and Experimental Research. A afiliação à RSA inclui uma assinatura da
revista. Entretanto, se você não é membro da RSA, sua afiliação à ISBRA dá direito a um
desconto na taxa da assinatura (US$110 para EUA e US$150 para residentes fora dos EUA).
A assinatura fornece acesso ilimitado à versão eletrônica.
 A afiliação à ISBRA facilita a colaboração e intercâmbio com cientistas de todo o mundo. A
ISBRA tem 5 sociedades regionais afiliadas:
European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA)
Japanese Medical Society for Alcohol Studies (JMSAS)
Research Society on Alcoholism (RSA; North America)
Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Research (APSAAR)
Latin American Society for Biomedical Research on Alcoholism (LASBRA)
 Sua afiliação o torna elegível para auxílios-viagem e importantes prêmios de pesquisa.

Por exemplo :

O Prêmio do Presidente ao Jovem Investigador (“President's Young Investigator
Award”) pelas contribuições feitas por estudantes de pós-graduação e pós-doutorandos
em pesquisas avançadas na área de álcool/alcoolismo. Os resumos, painéis ou
apresentações dos potenciais premiados são avaliados por um comitê ad hoc e cada
premiado recebe um prêmio em dinheiro e uma placa comemorativa. Até 5 prêmios serão
entregues em cada congresso.
O Prêmio “Jellinek Memorial Fund” pelas contribuições no avanço dos conhecimentos na área
de álcool/alcoolismo. Cada ano, um cientista que se destacou pelas contribuições significativas
nesta área é honrado com o prêmio. Esta categoria de prêmio é escolhida pela diretoria do
“Jellinek Memorial Fund”. O premiado deve servir como exemplo para outros que possam se
interessar pelos trabalhos da área do prêmio.
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Como associar-se à ISBRA :
Você está convidado a tornar-se um membro da ISBRA se tiver um título de Doutor, Mestre, Bacharel em
Medicina ou um título equivalente, e estiver interessado em pesquisas relacionadas a alcoolismo ou
problemas relacionados ao álcool, incluindo administração de pesquisas sobre álcool; se for um cientista
sem vínculo com pesquisa ou médico que tenha contribuições na área de pesquisa em álcool, em
prevenção e tratamento do alcoolismo; se for um pós-doutorando, estudante de pós-graduação ou
granduando engajado em pesquisas relacionadas ao álcool.
Se você já é um membro ativo de uma das sociedades regionais afiliadas da ISBRA (listadas acima), só
necessita completar o Formulário online de Afiliação à ISBRA (em caso de dúvida, por favor, entre em
contato com Michelyn Lintz pelo email isbra@isbra.com). A anuidade para estes membros é de US$45.
Se você não é membro de uma destas sociedades regionais, deverá submeter um Curriculum Vitae
atualizado e o Formulário de Afiliação preenchido. A anuidade para estes membros é de US$60. Todas
as informações podem ser submetidas online.
O Comitê de Afiliação revisa as aplicações quatro (4) vezes por ano. Os prazos para aplicação são: 2 de
Janeiro, 1 de Abril, 1 de Julho e 1 de Outubro. Em caso de ser aceito como membro da ISBRA , você
receberá uma notificação formal, por escrito.
Associe-se agora e aproveite o desconto para a inscrição do próximo congresso em Berlin,
Alemanha!

