
ATA DA ASSEMBLEIA DELIBERATIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOCIÊNCIAS 

NUCLEARES – SBBN – CNPJ: 01.590.332/-0001-36 

Aos 23 dias de agosto de 2013, na sala Baependi do Hotel Glória, em 

Caxambu/MG, durante a XXVIII Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia 

Experimental – FESBE, em segunda convocação às 17:30h, deliberou sobre a pauta 

proposta pela atual presidente, Silvia Maria Velasques de Oliveira. 

 Foi sugerida uma mudança no estatuto onde, apenas sócios adimplentes 

poderão votar e se candidatar a cargos da sociedade, sendo que os sócios 

inadimplentes há mais de 03 anos serão excluídos da sociedade. Tais decisões serão 

validadas a partir de 2014, após a regularização dos cadastros. 

 Foi aprovada a ata específica de transferência da sede da SBBN para a cidade 

do Rio de Janeiro pelos presentes. 

 O professor Valbert Cardoso sugeriu a indicação de um membro da SBBN que 

possa representar a sociedade nos comitês assessores do CNPq, visto que já existe um 

convênio firmado entre SBBN e o CNPq. 

 A importância da aproximação da SBBN com outras sociedades foi, novamente, 

destacada na assembleia, a começar pela possível realização de eventos conjuntos 

com a Sociedade Espanhola de Medicina Nuclear, a ser discutido em evento a se 

realizar no próximo mês em Barcelona. Outra sugestão feita em atas anteriores foi 

discutida: a criação de periódico oficial indexado da SBBN. Esta decisão foi considerada 

prematura pelos presentes, desconsiderando esta opção por tempo indeterminado. 

 O professor Valbert Cardoso representou a SBBN em reunião na ANVISA 

organizado pela SBBN, onde foi discutida a dificuldade de registros de radiofármacos 

no Brasil. Ficou estabelecido que este professor será o representante titular da SBBN 

nos grupos de trabalho para emissão de pareceres destes processos e o Dr. Fábio 

Marques como seu suplente. 

 Na pauta de discussão de eventos e temas de interesse programados por 

sociedades co-irmãs destacou-se o trabalho a ser desenvolvido para o reencontro e 

reconvocação dos sócios da SBBN, recrutando profissionais em ascensão como os do 

cíclotrons, biomédicos, etc. Propôs-se a atualização no site da SBBN dos eventos já 

programados para que não haja superposição de datas e locais dos eventos científicos 

a serem programados pela SBBN. 

 Destacou-se a necessidade de realizar encontros de curta duração com temas 

bem determinados, enfatizando os assuntos de interesse para a sociedade. 

 A presidente informou sobre convênios já tratados com o INCA, IAEA e SBF, 

ficando decidido que tais convênios deverão ser concluídos e validados pela diretoria 

após sua efetivação. Foi aprovado o convênio com a empresa R2. 



 A criação das coordenações temáticas foi aprovada pela assembleia, sendo as 

primeiras de ensino, radiofarmácia e radiações não ionizantes, sendo que, 

posteriormente, a diretoria poderá fazer alterações nas mesmas ou até criar outras 

coordenações de interesse da sociedade. 

 Foi feita a proposta de realização do próximo congresso da SBBN no 1º 

semestre de 2015, no Estado do RJ, sendo que data e local serão definidos 

posteriormente. 

 Destacou-se também que o presidente anterior apresentou, em ata de agosto 

de 2012, o balancete deste período, porém não apresentou o balancete do período de 

agosto de 2012 a março de 2013. Ressaltando que esta prestação de contas já foi 

solicitada à antiga diretoria. 

 Foi colocado em votação, a eleição do 1º e 2º tesoureiros, sendo eleito como 1º 

Tesoureiro, Sebastião David Santos-Filho e como 2º Tesoureiro, Adenilson de Souza da 

Fonseca. 

 A seguir, todos os presentes foram convidados a assinar a presente Ata. 


