
 

 

 

 

 

Acordo de Interação Mútua com as Organizações Irmãs 

 

Quem somos?  

A Hispanic Organization of Toxicologists (HOT) é um Grupo de Interesse (SIG – sigla em 

inglês) dentro da Sociedade de Toxicologia (SOT – sigla em inglês) integrada por profissionais 

de origem Hispanica, Ibero-Americana, Brasileira, Espanhola ou Portuguesa com 

conhecimentos científicos em áreas associadas à Toxicologia. A filiação à HOT é diversa e 

inclui membros do setor industrial, acadêmico, governamental e comercial  

 

O que queremos?  

Nossa intenção é alcançar organizações nacionais, internacionais e locais que atuem em 

Toxicologia e servir como facilitadores de interação, estabelecimento de redes de contato e 

desenvolvimento profissional de toxicologistas de origem Hispanica nos Estados Unidos da 

América do Norte e os que residem em paises de lingua Espanhola e Portuguesa.  

Um dos nossos principais objetivos é o de estimular a discussão, aumentar o interesse geral e 

envolver as comunidades fora dos Estados Unidos na busca de informações toxicológicas 

relevantes para nossos países, assim como ressaltar as realizações científicas destas 

comunidades.  

 

Benefícios mútuos desta interação  

Nossos membros e organizações serão beneficiados profissional e científicamente, com 

acesso a redes de comunicação e recursos globais, encontros, oportunidades de financiamento 

e de trabalho. Além disto, estas interações trarão maior visibilidade de nossas afiliadas dentro 

da SOT, da International Union of Toxicology (IUTOX) e associações semelhantes na 

comunidades científicas de lingua Espanhola e Portuguesa.  



 

 

A HOT utilizará seus recursos disponíveis para:  

 Divulgar a parceria estabelecida publicando o logotipo e o link da internet de sua 

Organização na página web da HOT. A página web da HOT está disponível na página 

principal da página web da SOT.  

 Divulgar o nome e o logotipo de sua Organização no estande da HOT durante a reunião 

anual da SOT.  

 Publicar artigos na nossa revista Toxenlaces e na página web da HOT e divulgar entre 

os membros da HOT e para as Organizações Irmãs informações, anuncios e noticias de 

suas reuniões nacionais e internacionais, datas de conferencias e envio de resumos, e 

outros assuntos importantes relativos a sua Organização.  

 Apoiar os membros de sua Organização, bem como estudantes e pósdoutorandos 

membros da HOT visando a apresentação de trabalhos na Reunião Anual da SOT. 

 Membros estudantes e pós-doutorandos podem concorrer a Prêmios como o HOT SIG 

Travel Award para apresentar seus trabalhos na Reunião Anual da SOT.  

 Incluir resumos de contribuições científicas de seus membros na nossa revista bimensal 

Toxenlaces 

 Incentivar os membros da HOT a participarem de reuniões de suas Sociedades, se 

possivel.  

 

Sua organização usará seus recursos disponíveis para:  

 Anunciar na sua página de Internet nossa colaboração incluindo o logotipo da 

SOT e da HOT e o link a nossas páginas na internet.  

 Se for possivel mostrar o nome e logotipo da HOT em suas reuniões. A HOT 

tentará sempre que possivel participar das reuniões das Organizações Irmãs e 

apresentar um Poster informativo.  

 Distribuir entre seus membros a revista Toxenlaces e publicar resumos das 

reuniões da HOT, contribuições científicas de nossos membros, datas límites de 

conferencias e envio de resumos bem como informações relevantes relativas a 

nossa organização em sua página web ou outro meio de comunicação. 


