
 

Regimento do Departamento de Gerontologia 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

 

De acordo com o Estatuto da SBGG, Art. 5 Parágrafo Único - A SBGG conta com um Departamento 
de Gerontologia, administrado com regimento próprio subordinado a este estatuto, a ser 
presidido pelo segundo Vice-presidente eleito pelos associados da gerontologia. 

Artigo 1º - O Departamento de Gerontologia será presidido pelo 2º Vice-presidente da SBGG. 

Artigo 2º - O Departamento deverá ser composto por: 

a) 2º Vice-Presidente da SBG;G 

b) Secretário Geral Adjunto; 

c) Membro da Gerontologia no Conselho Consultivo; 

d) todos os 2os Vice-presidentes das seções estaduais. 

PARÁGRAFO 1º - Os representantes descritos nas alíneas a, b e c serão indicados dentre os 
associados da gerontologia titulados e sua eleição se dará pelo voto dos associados da 
gerontologia. 

PARÁGRAFO 2º - O processo eleitoral se dará da mesma forma que o previsto no estatuto artigo 
27. 

Artigo 3º - O mandato do Departamento será pelo período de dois anos, coincidente com o da 
diretoria da SBGG, sendo permitida uma única reeleição de seus membros para o mesmo cargo 
para o mandato subsequente. 



 

Artigo 4º - São competências do Departamento: 

§ 1 º - Promover o inter-relacionamento com as seções estaduais, atuando como facilitador de 
todas as ações na área do envelhecimento;  

§ 2 º - Divulgar trabalhos e estudos de interesse da área do envelhecimento junto aos órgãos de 
divulgação da SBGG; 

§ 3 º - Zelar pelos direitos e interesses dos associados da SBGG; 

§ 4 º - Divulgar a pesquisa e colaborar na difusão de conhecimentos na área do envelhecimento;  

§ 5 º - Estabelecer as atividades correspondentes às respectivas áreas de atuação e diligenciar 
para o seu cumprimento, objetivando alcançar a mais alta qualificação no desempenho de seus 
encargos; 

§ 6 º - Toda a programação do Departamento, ao início de cada gestão, deverá ser encaminhada 
ao Presidente da SBGG para ser referendada e divulgada; 

§ 7 º - O Departamento poderá atuar em conjunto com as seções estaduais, em atividades 
estabelecidas em comum acordo nas áreas de ensino, pesquisa, na avaliação das propostas de 
cadastramento de cursos e programas de pós-graduação (lato sensu), estágios, cursos de curta 
duração e afins; 

§ 8 º - Oferecer cursos de reciclagem e educação continuada aos gerontólogos, visando à 
revalidação do título de especialista; 

§ 9 º - Caberá ao Departamento supervisionar e zelar pela fiel e adequada aplicação dos recursos 
que lhe forem destinados, tanto no orçamento da SBGG como em relação aos obtidos de outras 
fontes; 



 

§ 10º - Será facultado ao Departamento estimular a obtenção de fontes adicionais de recursos, 
tanto nas esferas públicas como privadas, nacionais e internacionais. 

Artigo 5º - Não serão devidos quaisquer proventos ou remuneração aos membros da Diretoria 
em razão da atividade desempenhada, sendo permitido o ressarcimento das despesas de 
representação para desenvolvimento das atividades. 

Artigo 6º - No caso de morte, renúncia ou afastamento do presidente nacional ou estadual, antes 
de decorridos 2 (dois) anos, assumirá em substituição ou interinamente o secretário adjunto.  

Parágrafo único - O Departamento reunir-se-á ordinariamente no mínimo 4 (quatro) vezes por 
ano por audioconferências ou outro meio de comunicação similar e, 1 (uma) presencial, que 
deverá ocorrer por ocasião do Congresso Brasileiro. Extraordinariamente, também se reunirá em 
todos os grandes eventos regionais, a saber: Congresso Sul Brasileiro, Norte e Nordeste, Mineiro, 
Carioca e Paulista. 

Artigo 7º - O Departamento deverá ter representação em todas as comissões da SBGG. A 
indicação deverá ser feita entre os membros do departamento.  

Artigo 8º - Das atribuições do Presidente do Departamento: 

a) criar o Conselho Técnico-Científico; 

b) indicar a Comissão de Título de Especialista. 

§ 1º - Promover e coordenar as atividades do Departamento de modo que seus fins sejam 
atingidos; 

§ 2º - Administrar as atividades do Departamento com o consenso dos demais diretores; 



 

§ 3º - Destituir os membros da Diretoria faltosos e omissos; 

§ 4º - Designar dois membros para participar de Conselho editorial da revista da SBGG. 

Artigo 9º - Ao Secretário Adjunto do Departamento compete: 

a) organizar e coordenar os trabalhos da Secretaria; 

b) substituir o presidente do Departamento em todas as suas atribuições e nos casos de morte, 
afastamento ou renúncia; 

c) secretariar as reuniões da Diretoria, redigir as atas e assiná-las conjuntamente com o 
presidente do departamento; 

c) elaborar a ordem do dia das reuniões do Departamento; 

d) manter os associados informados das atividades do Departamento; 

f) desenvolver um relatório anual das atividades do Departamento, que ao final do mandato 
deverá ser entregue ao próximo 2º vice-presidente eleito em um prazo máximo de 30 dias, a 
contar do dia da eleição.  

Artigo 10º - Compete ao Conselho Técnico-Científico: 

a) elaborar a programação dos eventos científico-culturais do Departamento; 

b) organizar e programar as publicações técnicas e científicas do Departamento; 



 

c) propor e desenvolver estudos e levantamentos para a organização de um arquivo dinâmico da 
atualidade de conceitos e metodologias (de pesquisa e de intervenção) na área da Gerontologia, 
integrando as políticas públicas referentes ao envelhecimento e às preocupações atuais da 
Bioética; 

d) desenvolver cursos de educação continuada visando à revalidação do título de especialista.  

Parágrafo único - As atividades científicas dos Departamentos dependerão de aprovação do 
presidente do Departamento. 

Artigo 11º - Comissão de Título de Especialista: 

a) deverá ser composta por 5 profissionais, com Título de Especialista em Gerontologia pela 
SBGG; 

b) os membros desta comissão deverão preferencialmente representar as varias áreas de 
conhecimento que compõem a multidisciplinaridade da gerontologia;  

c) deverá solicitar Membros externos à comissão para auxiliar na elaboração/aplicação de provas 
específicas de áreas do conhecimento que a comissão julgar necessária.  

Parágrafo único - A comissão de título de especialista em gerontologia deverá assegurar a 
realização do Concurso de Título de Especialista em Gerontologia, sempre seguindo calendário 
pré-estabelecido em assembleia da SBGG nacional. 

Artigo 12º - Aos Departamentos são vedadas às manifestações de caráter político-partidário, 
religioso ou quaisquer outros, que importem em dissensões ideológicas entre seus associados. 

Artigo 13º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento em votação, prevalecendo a 
vontade da maioria simples. 



 

Artigo 14º - O presente Regimento poderá ser modificado pelo mesmo critério proposto para 
modificação do estatuto da SBGG. 

Artigo 15º - O Regimento Interno entra em vigor na data de seu registro perante cartório 
competente. 

 


