Formulário para Declaração de Conflito de Interesses de Palestrante
do IBLCE
Fornecedores: CERPs não podem ser reconhecidos por programas patrocinados ou ligados a
organizações que violam o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite
Materno (Código da OMS) e resoluções conseguintes, incluindo programas em que um
palestrante tem conexão identificada com uma organização que esteja dentro deste escopo. É
responsabilidade do Fornecedor de Programa distribuir, coletar e manter Formulários de
Declaração de Conflito de Interesses de Palestrante de cada palestrante na agenda de programas
do fornecedor. Além disso, é responsabilidade do Fornecedor de Programa oferecer uma cópia
do formulário de Declaração de Conflitos de Interesse de Palestrante preenchido por cada
palestrante de atividade educacional com a inscrição de FCP.
Nome do Fornecedor:

Nome do Programa:

Data(s) do Programa:

É política do IBLCE envidar todos os esforços possíveis para assegurar atividades
educacionais equilibradas, independentes e cientificamente rigorosas, reconhecidas como
Pontos de Reconhecimento de Educação Continuada (CERPs) pelo IBLCE. Espera-se que
todos os palestrantes/apresentadores que participam de qualquer programa reconhecido como
CERPs do IBLCE revelem ao público do programa quaisquer afiliações que tenham
relevância para o tema de suas apresentações. Tais afiliações incluem, sem limitação:
•
•

Companhias e entidades comerciais, conforme definido na Política de Minimização de
Influência Comercial na Educação do IBLCE.
Quaisquer outras pessoas ou entidades relacionadas ao assunto do tópico
apresentado ou do tópico geral do programa como um todo.

Caso algum interesse conflitante seja identificado e caso tal interesse conflitante esteja
conectado a organizações que caem no escopo do Código da OMS, é responsabilidade do
provedor de CERP considerar cuidadosamente tal filiação antes da inscrição para CERPs. O
IBLCE vai revisar todos os conflitos de interesse declarados e considerá-los caso a caso. O
IBLCE reserva-se autoridade exclusiva para a determinação final sobre a elegibilidade de um
palestrante específico para palestrar em programas CERP.
Exemplos de interesses ou afiliações conflitantes incluem, sem limitação:
•

bolsa/apoio para pesquisa;
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•

recebimento de honraria, viagem ou outros benefícios;

•

atuar como consultor/contratado independente, empregado, agente ou diretor ou
ter algum interesse financeiro; participação como parte em um gabinete de portavoz ou ser contribuinte regular de uma publicação.

•

ter um amigo próximo ou membro familiar que seja agente, diretor, empregado ou
tenha interesse financeiro; e qualquer outro apoio financeiro ou material.

Declaração Individual de Palestrante sobre Interesse ou Associação
Conflitante
Palestrante: Leia a política acima e então preste as seguintes informações. Envie o
formulário preenchido prontamente ao Fornecedor do Programa.

Nome:

Eu não tenho qualquer declaração efetiva ou potencial a fazer em relação a este programa.
Eu tenho interesse ou associação conflitante que poderia ser percebido como relevante
em minha apresentação. Eu listei todos os interesses ou afiliações conflitantes atuais
abaixo.
Interesse ou Associação
Conflitante*

Nome da Pessoa/Organização
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Por meio desta, concordo que o IBLCE processe informações sobre mim, incluindo informações
obtidas junto ao fornecedor de CERP, a fim de verificar meu engajamento e meu status de
afiliações enquanto palestrante.
Assinatura:

Data:
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