Ofício n° 0038_2015

Florianópolis, 20 de agosto de 2015.

À Senhora
Dra. Sílvia Maria Velasques de Oliveira
Presidente SBBN
Assunto: Parceria institucional entre a Associação Brasileira de Física Médica e a Sociedade Brasileira
Biociências Nucleares.
Prezada Senhora Presidente,









A Associação Brasileira de Física Médica (ABFM) vem por meio deste ofício, manifestar o seu tem
interesse em estreitar o relacionamento técnico/científico com a Sociedade Brasileira Biociências
Nucleares (SBBN), promovendo um convênio de parceria para a promoção de eventos científicos em
comum, beneficiando diretamente os associados de ambas as instituições.
Desta maneira, sugerimos as seguintes ações entre as instituições:
Ambas as instituições participarão como apoiadores de seus congressos anuais, com divulgação a seus
associados, site e redes sociais, sendo que os associados de ambas tenham benefício de desconto na
inscrição dos congressos, sendo considerados como associado da Instituição que promove o evento;
Divulgação dos nomes das instituições conveniadas em seus meios de comunicação (Sites, Revistas,
Congressos, Eventos);
Isenção da inscrição dos congressos para as diretorias das duas instituições, quando o evento for
organizado exclusivamente pela instituição conveniada ou de acordo com as regras gerais dos eventos
realizados em parceria com outras entidades;
Isenção da inscrição de um associado de cada instituição a participar dos congressos promovidos pelas
instituições (o método de escolha do associado ficará a cargo de cada instituição, podendo ser através de
sorteio simples ou outra campanha de livre escolha), quando o evento for organizado exclusivamente
pela instituição conveniada ou de acordo com as regras gerais dos eventos realizados em parceria com
outras entidades;
Inclusão de material de divulgação da instituição pelos canais de comunicação e congressos;
Convênio de Cooperação Técnica e Institucional firmado por 2 anos, renovável por igual período e por
interesse de ambas as partes.
Teremos grande satisfação em firmar este convênio para a realização de eventos científicos e
tecnológicos. Após sua análise, e em caso positivo, emitiremos um documento que será assinado por
ambas as partes e que descreverá os termos acima listados.
Atenciosamente;

_______________________

_______________________

Fís. Alexandre Bacelar

Fís. Walmoli Gerber Jr

Presidente
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