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Sociedade reúne diretores e membros para 

propostas e deliberações futuras à Entidade 

Com participação expressiva de associados, a Sociedade Brasileira de Bioética 

realizou, nos dias oito e nove de abril, na Vila Mariana, São Paulo, Assembleia 

Geral Extraordinária e Encontro com propostas de trabalho futuras da Entidade.  

Durante Assembleia Geral Extraordinária foram abordados assuntos decididos em 

Assembleia promovida no XI Congresso Brasileiro de Bioética, em setembro de 

2015, em Curitiba, Paraná, como a aprovação das contas da diretoria da SBB, 

gestão 2013/2015; prestação de contas do XI Congresso, além de prestação de 

contas do VIII Encontro Luso-Brasileiro de Bioética, em 2014, também em Curitiba; do X Congresso 

Brasileiro de Bioética, Florianópolis, em 2013 e o VIII Congresso Brasileiro de Bioética, Búzios em 2009.  

A pauta resultou da necessidade de deliberação sobre contas que ficaram pendentes, tendo sido a 

oportunidade para esclarecimentos e consolidação de procedimentos subsequentes – o que foi 

formalizado, partindo de um diálogo cordial, assertivo e baseado no respeito e na busca pelo consenso, 

seguindo a essência da Bioética.  Apesar das grandes dificuldades enfrentadas pela atual diretoria, que em 

2013, ao assumir, deparou com um caixa exíguo, a boa notícia é que o empenho e dedicação, além de 

colaboração de todas as ordens (inclusive, financeira) por parte de diretores e membros da entidade, 

levaram a SBB a encerrar 2105 e entrar 2016 com superávit, permitindo que mantivesse sua missão de 

incentivo à Bioética brasileira.  

 

A maioria das contas apresentadas foi aprovada por unanimidade. Na ocasião, houve reflexão sobre o 

Estatuto vigente na SBB, que determina repasse de verbas de anuidades pagas pelos associados – mas não 

de montantes angariados nos Congressos, como foi compreendido pelo Pleno ao analisar o estatuto.  

 

Ficou ainda pendente, em forma de exceção, a apresentação de contas resultantes do VIII Congresso 

Brasileiro de Bioética, promovido em 2009, em Búzios, Rio de Janeiro. Medidas a serem tomadas e 

decisões finais sobre a questão serão trazidas à próxima Assembleia, a ser realizada em setembro de 2017, 

no XII Congresso Brasileiro de Bioética, em Recife, Pernambuco.  

 

Assuntos:  

Assembleia Geral 

Extraordinária SBB – 

Encontro da SBB 

Encontro de Bioética, 

em setembro, no 

Porto  

Campanha de 

Anuidade da SBB  
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Regina Parizi e Márcio Fabri dos Anjos, presidente e 1º secretário da SBB 

Seguindo a pauta, discutiram-se meios para envolver ainda mais a SBB no ensino da Bioética, disposta a 

manter-se de fora dos “muros” contemplativos. Isso tanto ao chamado Ensino Básico – do fundamental até 

o final do ensino médio – quanto no Ensino Acadêmico. Na ocasião, o foco sobre esta modalidade recaiu 

nas demandas de pesquisa em pós-graduação.  

Em relação ao primeiro tópico, decidiu-se, por votação unânime da plenária, pela criação de Grupo de 

Trabalho (GT) coordenado pelo Prof. Flávio Paranhos, do conselho científico da SBB, que conclamou aos 

demais participantes a “municiarem-se de propostas” – é claro, com sugestões a serem encaminhadas 

pelos demais associados da SBB. O apoio de Escolas e Universidades com experiências na empreitada 

também é muito bem vindo. Pretende-se ainda estabelecer parcerias com entidades vinculadas ao ensino 

da Ética e Bioética, como por exemplo, a International Association for Education in Ethics (IAEE) e a Rede 

Latino-americana de Bioética da UNESCO. 

Uma das ideias da plateia voltou-se à produção de vídeos educativos, elaborados por especialistas em 

comunicação em linguagem dirigida a crianças e adolescentes. Para isto serão buscadas parcerias com 

instituições que contribuam com o desenvolvimento de conteúdos, como de patrocinadores. 

Em relação à Pós-Graduação e Pesquisa, optou-se pelo encaminhamento de Comissão, buscando-se o 

apoio das Universidades com Pós-Graduação stricto sensu em Bioética, ou seja, Universidade de Brasília 

(UnB); Centro Universitário São Camilo; Programa de Pós-graduação  em “Bioética, Ética Aplicada e Saúde 

Coletiva”, (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz, Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro e Universidade Federal Fluminense); e PUC-Paraná.  

 

Parte da plateia presente ao Encontro da Sociedade Brasileira de Bioética 

Encontro da SBB – Tópico: Configuração 

Jurídica da SBB  

Foram trazidas à reflexão da Plenária, por Márcio Fabri 

dos Anjos, 1º Secretário da Entidade, sugestões para 

nova configuração da SBB, inspiradas na Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), com sistema de seccionais. 

Decisão importante: criação de Comissão, coordenada 

por Fabri, para trabalhar na revisão do Estatuto da SBB, 

para a qual estão convidados os Presidentes das 

Regionais da SBB que tiverem interesse.  

Suporte de Revistas Brasileiras de Bioética  

O coordenador nomeado para a Comissão de Pesquisas 

em pós-graduação em Bioética, Mário Sanches, da 

Comissão Científica da SBB, destacou que, além das 

universidades, é necessário envolver neste grupo os 

editores de revistas científicas brasileiras indexadas em 

Bioética. “Entendo que a SBB está em um momento de 

amadurecimento e que pode e precisa ter maior 

protagonismo” 
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Conheça e participe do site da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), acessando 

http://www.sbbioetica.org.br/ 

 

                                            

Proteção e desenvolvimento global 

A Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) e o Centro 

de Estudos de Bioética, de Portugal, estão 

organizando o IX Encontro Luso-Brasileiro de 

Bioética e III Encontro Lusófono de Bioética, com 

parceria com a Universidade Católica Portuguesa. O 

evento, que versará sobre o tema Proteção e 

Desenvolvimento Global, acontece de 15 a 17 de 

setembro de 2016, no Campus da Foz, da 

Universidade. 

Constam do programa preliminar conferências 

como O impacto das preocupações éticas no 

desenvolvimento das sociedades; Proteção 

ambiental – desafios para a bioética num mundo 

global, e Nascer, viver e morrer num mundo global: 

da fragilidade à proteção, além de mesas abertas 

como Cuidar a nossa casa – implicações bioéticas 

de uma responsabilidade comum e Saúde global, 

desenvolvimento e bioética, entre outras. 

Inscrições abertas. Informações pelos e-mails 

ib@porto.ucp.pt e eventos@porto.ucp.pt 

Campanha para anuidade 2016 

A viabilidade de nossa Sociedade, cuja missão principal é 

contribuir para a difusão da Bioética no Brasil, depende 

basicamente da arrecadação dos recursos de anuidades.  

A campanha para a arrecadação começa em abril, e 

segue os mesmos preços praticados em 2015, conforme 

abaixo: 

Categoria  Anuidade 
2016 

Anuidade 
2015 

Anuidades 
atrasadas 

Sócio R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 161,00 

Estudantes  R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 161,00 

 

Informações sobre pagamentos site da SBB 


