Filie-se à American
Dental Association
ADA.org/joininternational
Aumente sua credibilidade profissional
Apoie sua profissão
Acesse informações científicas confiáveis
e atualizadas

Convidamos a todos os dentistas que vivem e
atuam fora dos Estados Unidos a se tornarem
membros internacionais da ADA, American
Dental Association.
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Os membros internacionais da ADA dispõem de
acesso online a informações sobre pesquisa e técnicas
científicas de vanguarda, inovações tecnológicas
recentes, descontos em eventos e produtos, e
ferramentas para desenvolver suas competências
profissionais. Com mais de 159.000 membros nos
Estados Unidos, e mais de 2.000 em nível internacional
em 130 países, a ADA lhe abre as portas de uma vasta
rede de colegas em todos os cantos do mundo!

Como aderir

Visite ADA.org/joininternational e preencha o
formulário online. Sua adesão à  ADA será ativada
no prazo de 30 dias. Renove sua adesão até 31 de
dezembro para continuar sendo um filiado no próximo
ano. Não se esqueça de incluir seu e-mail para poder
desfrutar de todas as vantagens de membro digital.
A maioria dos dentistas paga US$ 100 por ano, e
os dentistas em exercício e residentes nos países
considerados como “menos desenvolvidos” pela FDI
– World Dental Organization (Federação Dentária
Internacional) pagam US$ 16 por ano.

Benefícios da adesão

A ADA oferece benefícios exclusivos aos seus membros,
acessíveis usando seu número de sócio e senha nos
sites da ADA.

Mantenha-se a par dos avanços científicos

• Leia os estudos completos online e extraídos de The
Journal of the American Dental Association (JADA)
no site JADA.ADA.org. Assinaturas de cópias da
JADA podem ser obtidas mediante tarifa adicional.
• Visite o ADA Center for Evidence-Based Dentistry™
no site EBD.ADA.org para obter apoio baseado em
evidência para suas decisões clínicas.
• Explore os estudos conduzidos pelos laboratórios da
ADA na revista ADA Professional Product Review®
em ADA.org/publications.
• ADA Library and Archives oferece milhares de
recursos online a seus membros, incluindo artigos
extraídos de revistas especializadas e eBooks,
acesso a compilações únicas e possibilidade de
utilizar portais como DynaMed, Dental e Oral
Science Source (DOSS) e a biblioteca Cochrane.

Desenvolva suas competências profissionais

• Escolha entre mais de 500 horas de educação
continuada nos congressos anuais da ADA. Os
membros internacionais dispõem de tarifas
preferenciais na inscrição e nos cursos. A ADA pode
fornecer um convite para auxiliar com seu pedido
de visto. As inscrições estarão abertas no segundo
semestre no site ADA.org/meeting.
• Acesse online os cursos de educação continuada
sempre que desejar, incluindo um programa especial
a novos membros, que fornece acesso ilimitado a
cursos online durante um ano a baixo custo. Visite
ADACEonline.org.

Mantenha-se informado

• Receba notícias e informações científicas e
tecnológicas dedicadas a você, enviadas por e-mail.
• Leia histórias completas online extraídas do
jornal quinzenal da ADA, o ADA News, em
ADA.org/publications.
• Acesse informações exclusivas sobre os membros
no site ADA.org e sobre nosso centro ADA® Center
for Professional Success™ em Success.ADA.org.

Tenha orgulho de ser membro
da ADA
• Traga sempre consigo o seu cartão de membro
internacional, que será expedido pela ADA entre
quatro a seis semanas.

• Mostre seu Certificado de Membro, enviado por
e-mail quando se inscrever ou renovar sua adesão.
• Desfrute de descontos em hotéis e no aluguel de
automóveis concedidos exclusivamente a membros
da ADA em ADA.org/travel.

A equipe ADA está à sua
disposição

O departamento Division of Business Relations
e o Office of International Membership são seus
contatos dedicados na ADA. Entre em contato
conosco via international-member@ada.org
ou  +1.312.440.2389. Se você não receber uma
mensagem confirmando sua adesão dentro de um
prazo de 30 dias, por favor entre em contato conosco.
Filie-se hoje mesmo no site
ADA.org/joininternational.

