
ATA DA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

BIOCIÊNCIAS NUCLEARES – SBBN – CNPJ 01.590.332/0001-36 

Aos 10 dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 19h40min, na sala 03 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo/SP, durante a 

realização do X Congresso da SBBN e XXX Reunião Anual da Federação de 

Sociedades de Biologia Experimental (FESBE), em segunda convocação e após a 

verificação da existência de “quórum”, com quatorze (14) presentes, a Assembleia 

deliberou sobre a ordem do dia proposta pela Presidente:  

1. Aprovação do Relatório de Atividades 2013-2015 da Diretoria Executiva e sua 

prestação de contas conforme Art. 23º, alínea (a) do Estatuto, e do respectivo 

Balanço Financeiro conforme Art. 25° do Estatuto; 

2. Aprovação do Plano de Atividades para 2016-2017 conforme Art. 23º, alínea (b) 

do Estatuto, e do respectivo plano de aplicação para os recursos financeiros 

conforme Estatuto, Art. 10º - Parágrafo 2° do Estatuto, contemplando, as atividades 

que beneficiem projetos e atividades para a divulgação científica das Biociências 

Nucleares no país; 

3. Eleger a Diretoria Executiva para o biênio 2015-2017 na forma do disposto nos 

Art. 26° e 27° do Estatuto;  

4. Autorizar a criação da Secretaria Regional da Região Nordeste e da Secretaria 

Regional da Região Sul, conforme Art. 31°, e dos respectivos Secretários 

Regionais, os quais devem representar e coordenar as atividades da SBBN em nível 

regional, apoiando o Diretor de Ensino, Eventos e Divulgação Científica. O 

Secretário Regional se reportará diretamente ao Presidente, para representar a 

SBBN na região sob sua responsabilidade;  

5. Assuntos gerais trazidos pelos membros da SBBN. 

A Presidente, Profª. Sílvia Velasques abriu a sessão apresentando o relatório de 

atividades realizadas pela SBBN nos anos de 2013, 2014 e 2015, conforme cópia 

apresentada a todos os presentes na Assembleia. Em seguida, apresentou o Plano de 

Atividades para 2016-2017. Durante a gestão de 2013-2015, notou-se que a adesão de 

associados ocorre, predominantemente, nas cidades onde os eventos foram oferecidos. 

Para sustentar essas adesões, foi sugerido pela Presidente oferecer, anualmente, no 

período de 2016-2017, pelo menos um evento por região para que, desta forma, a SBBN 

possa atender aos antigos associados que, normalmente, não prestigiam eventos que não 

correspondam às suas áreas de atuação. Ainda dentro do Plano de atividades, a 

Presidente apresentou a proposta de transformar a SBBN em uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que é um título fornecido pelo Ministério 

da Justiça do Brasil (Lei 9.790 de 23/03/99- Lei do Terceiro Setor), cuja finalidade é 

facilitar o aparecimento de parcerias e convênios com todos os níveis de governo e 

órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permite que doações realizadas por 

empresas possam ser descontadas no imposto de renda. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. A Presidente propôs também que sejam criados dentro da SBBN, grupos 

de trabalho para avaliar a inserção do assunto “radioatividade e suas aplicações” nos 

currículos de cursos superiores como Farmácia, Química, Física, Biomedicina dentre 

outros, de acordo com a Base Nacional Comum. Da mesma forma, propôs a criação de 

um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) de Biociências Nucleares. Por 

sugestão do Prof. Valbert Nascimento Cardoso, cada um dos pesquisadores, membros 

da SBBN, faria em suas respectivas regiões, a capitalização dos laboratórios 

interessados em participar do projeto. Em seguida, será elaborado um projeto único de 

Biociências Nucleares a ser enviado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) para avaliação. A proposta de criação do INCT e a 

sugestão do Prof. Valbert foram aprovadas por todos os presentes. Em seguida, a 

Presidente deu início ao processo de eleição da nova Diretoria da SBBN, para o biênio 

2015-2017. Houve a candidatura de apenas uma chapa, proposta pela Profª Sílvia 



Velasques, tendo como membros os seguintes candidatos: Sílvia Maria Velasques de 

Oliveira (presidente), Adenilson de Souza da Fonseca (vice-presidente), Priscilla 

Brunelli Pujatti (diretor de ensino, eventos e divulgação científica), Valbert Nascimento 

Cardoso (diretor científico), Luciene das Graças Mota (primeira secretária), Rodrigo 

Modesto Gadelha Gontijo (segundo secretário), Edson Ramos de Andrade (primeiro 

tesoureiro) e Adélia Sahyun (segunda tesoureira). Posto em votação, a chapa proposta 

foi eleita por quinze (15) votos, sendo 14 presentes e 01 voto por procuração (Rodrigo 

Gadelha enviou procuração em nome de Luciene das Graças Mota, conforme anexo 

apresentado). A chapa foi eleita para o biênio 2015-2017. 

De acordo com a Ordem do Dia, foi proposto pela então Presidente, a criação das 

Secretarias Regionais da Região Nordeste e da Região Sul. No entanto, durante esta 

Assembleia, a proposta foi restringida à Secretaria Regional da Região Nordeste, sendo 

esta coordenada pelo Prof. Thiago de Salazar e Fernandes, da Universidade Federal de 

Pernambuco (UPE). Proposta aceita por unanimidade. Foi proposta também a criação 

dos cargos de Coordenador Científico das áreas relacionadas à SBBN, como 

Radiofármacos, Radiobiologia e Radioproteção, Radiações Não Ionizantes e Vibrações 

Mecânicas, ficando estes cargos vinculados ao Diretor Científico. Após a aprovação da 

criação dos cargos citados por todos os presentes, deu-se seguimento à indicação dos 

membros para os respectivos cargos. Para Coordenador Científico de Radiofármacos 

indicou-se o Dr. Fábio Luiz Navarro Marques (Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo - FMUSP); Coordenador Científico de Radiobiologia e Radioproteção a 

Profª Liliane de Freitas Bauermann (Universidade Federal de Santa Maria - UFSM); 

Coordenador Científico de Radiações Não Ionizantes a Dra. Martha Simões Ribeiro 

(Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN) e para Coordenador Científico 

de Vibrações Mecânicas o Prof. Mário Bernardo Filho (Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro – UERJ). Os membros indicados foram aprovados por unanimidade. Como 

assuntos gerais, o Prof. Mário Bernardo solicitou o apoio da SBBN para a realização do 

evento intitulado “1st International Congress on Mechanical Vibration & Integrative 

and Complementary Practices – Vibration and Health“, em Cabo Frio/RJ, no período de 

05 a 07/05/2016. Posto em votação, o apoio da SBBN ao evento foi aprovado pela 

maioria absoluta dos presentes. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 

Assembleia cuja ata é assinada pela Presidente e Secretária da SBBN, Sílvia Maria 

Velasques de Oliveira e Luciene das Graças Mota, respectivamente. 
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São Paulo, 10 de setembro de 2015. 
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