
 

ATA do Encontro entre Diretoria da SBGG e Presidentes das Seções Estaduais  e Presidentes dos 
Departamentos de Gerontologia.  

Data: 20 e 21 de novembro de 2010  

Local: Hotel Scorial, Rio de Janeiro (RJ)  

Pauta: Esclarecimentos e planos de trabalho das Seções Estaduais para o biênio 2011-2012.  

Presentes: Diretorias das Seções Estaduais BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP e 
representação parcial de MT e PA. Registro de assinaturas em Livro de Presença.  

ASSUNTOS TRATADOS:   
1. 1. Cada Sessão Estadual dispôs de 20 minutos para expor a sua situação e planejamento para o próximo 

biênio.  

2. 2. Na sequência, debate e votação das seguintes propostas:  

2.1. Curso preparatório para a Prova de Título com diretriz da Nacional e realização pelas Seccionais.  

2.2. Ações para a valorização profissional dos geriatras e gerontólogos: confecção de bottons, emblemas em 
jalecos, assinatura eletrônica e selos em receituários para associados adimplentes.  

2.3. Confecção de folders padronizados, para divulgação da especialidade-geriatria e gerontologia.  

2.4. Realização de Fórum de Defesa Profissional com as Seccionais. Deve ser enfatizada a permanência de 
um membro desse grupo para ocupar o cargo de Defesa Profissional das próximas gestões, dando 
continuidade aos trabalhos junto ao CFM. Manutenção de um Departamento de Defesa Profissional e 
Departamento Jurídico fortes e consoantes.  

2.5. Enviar cartas às operadoras de saúde que credenciam médicos como geriatras, sem a Titulação.  

2.6. Criação do Dia do Geriatra e do Gerontólogo.  

2.7. Coordenação pela Nacional do contacto com os diversos Conselhos Profissionais, visando  a 
valorização do gerontólogo, na  construção do perfil profissional, destacando  a Titulação.  

2.8. Participação das Ligas no Portal da SBGG.  

2.9. Proposta de publicação dos anais dos Congressos Regionais no Suplemento da Revista Geriatria & 
Gerontologia.  

3. Reforma do Estatuto da SBGG com consulta ampla aos associados e apoio técnico e de redação da 
consultoria jurídica da Nacional.  

4. Sincronização do calendário de atividades científicas estaduais, regionais e nacionais para 2011 e 2012.  

5. Migração dos sites ainda mantidos pelas Seccionais para www.sbgg.org.br. A regional SP ainda fará uma 
reunião para decisão.  

http://www.sbgg.org.br/


 

6. Na primeira quinzena de abril, agosto e dezembro de cada ano a Nacional providenciará o repasse de 60% 
das anuidades pagas pelos associados de cada Seccional, juntamente com o detalhamento dos pagamentos 
repassados e listagem dos adimplentes.  

1. Manutenção de coffee-break nos congressos nacionais.  

No encerramento, todo o material exposto pelas Secionais foi enviado à Nacional, passando a fazer parte da 
presente Ata.  

    

      Márcia Morgado  

Secretária Geral da SBGG  
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