
 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

Alterar o artigo 7º do Estatuto da SBD 

Redação Atual: 

 
Art. 7º É associado titular todo médico dermatologista, residente ou não no Brasil, 

inscrito para esse fim, portador de Título de Especialista em Dermatologia (TED) emitido pela 
Associação Médica Brasileira após aprovação no exame promovido pela SBD. 
 

Redação Proposta: 

 Art. 7º É associado titular todo médico dermatologista, residente ou não no Brasil, 
inscrito para esse fim, portador de Título de Especialista em Dermatologia (TED) emitido pela 
Associação Médica Brasileira após aprovação no exame promovido pela SBD e que possui o 
registro da especialidade Dermatologia (RQE -Registro de Qualificação do Especialista) no 
Conselho Regional de Medicina competente. 
 

Alterar o parágrafo segundo do artigo  7º  do Estatuto da SBD 

Redação Atual: 

 
§ 2º O associado aspirante, afiliado, correspondente ou contribuinte habilitado no 

exame de TED promovido pela SBD será transferido para a categoria de associado titular 
mediante apresentação do título registrado no seu respectivo Conselho. 
 

Redação Proposta: 

§ 2º O associado aspirante, afiliado, correspondente ou contribuinte habilitado no 
exame de TED promovido pela SBD será transferido para a categoria de associado titular 
mediante apresentação do número do título de especialista em Dermatologia emitido pela 
Associação Médica Brasileira e do registro da especialidade Dermatologia (RQE -Registro de 
Qualificação do Especialista) no Conselho Regional de Medicina competente. 

 



 

 

Alterar o parágrafo quarto do artigo  9º  do Estatuto da SBD 

Redação Atual: 

§ 4º O associado aspirante habilitado no exame de TED promovido pela SBD 
deverá apresentar o título de especialista registrado no seu respectivo Conselho até 180 
dias contados da data da divulgação do resultado do Concurso para ser transferido para 
a categoria de associado titular, sob pena de ser excluído do quadro associativo. 

Redação Proposta: 

§ 4º O associado aspirante habilitado no exame de TED promovido pela SBD 
deverá apresentar o número do título de especialista em dermatologia emitido pela 
Associação Médica Brasileira e o registro da especialidade dermatologia (RQE -
Registro de Qualificação do Especialista) no Conselho Regional de Medicina competente até 
60 (sessenta) dias contados da data da divulgação do resultado do Exame para ser 
transferido para a categoria de associado titular, sob pena de ser excluído do quadro 
associativo. 

 

Alterar o artigo 60 do Estatuto da SBD 

Redação Atual: 

Art. 60. O Jornal da SBD é o veículo de divulgação das atividades promovidas 
pela Associação, ao longo de seu exercício social, e de informação aos seus associados, 
devendo ser publicado e distribuído bimestralmente. 

Redação Proposta: 

Art. 60. O Jornal da SBD é o veículo de divulgação das atividades promovidas 
pela Associação, ao longo de seu exercício social, e de informação aos seus associados. 

  
 


