RESOLUÇÃO Nº 1, DE 07 DE MAIO DE 2015
A Sociedade Brasileira de Biomecânica, em assembleia ordinária realizada no dia
07/05/2015, e, em consonância com o disposto em seu Estatuto,
RESOLVE:
APROVAR AS SEGUINTES NORMAS PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO
BOLETIM INFORMATIVO (DORAVANTE CHAMADA APENAS DE NEWSLETTER) DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOMECÂNICA:
Capítulo I
DOS OBJETIVOS
Artigo 1º - Cabe a Diretoria da Sociedade Brasileira de Biomecânica (SBB) a publicação
da Newsletter da SBB, com o objetivo de divulgar aos associados ações e informações
pertinentes à SBB e a todo o corpo de associados.
Capítulo II
DA REDAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E PERIODICIDADE
Artigo 2º - A Newsletter será redigida em Português pela Diretoria da SBB e distribuída
online, nas seguintes formas:
I – Envio digital para o e-mail dos associados;
II – Disponibilização para download no website da SBB.
Artigo 3º - Por decisão da Presidência, a redação da Newsletter poderá contar com a
participação cientistas externos à SBB.
Artigo 4º - Serão publicadas pelo menos 3 (três) edições anuais da Newsletter da SBB,
sendo permitida a publicação de edições extras.
Artigo 5º - A publicação das edições regulares da Newsletter da SBB se dará nos
seguintes meses:
I – Abril
II – Agosto
III – Dezembro
Capítulo III
DA FORMA E CONTEÚDO
Artigo 6º - A Newsletter da SBB terá formato digital, sendo distribuído de maneira
gratuita.
Artigo 7º - A estrutura sumária de cada edição da Newsletter da SBB deverá conter as
seguintes seções:
I – Apresentação da edição;
II – Apresentação da diretoria atual;
III – Contatos da sociedade;
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IV – Mensagem do presidente;
V – Informes aos associados;
VI – Matérias de divulgação;
VII – Informações de eventos realizados e futuros;
VIII – Espaço de divulgação para atividades dos associados.
Artigo 8º - Seções adicionais de interesse para os associados poderão ser publicadas
nas edições da Newsletter da SBB.
Artigo 9º - Todos os associados em dia com a SBB são convidados a participar da
elaboração do Newsletter provendo a diretoria com informações pertinentes para
divulgação nas edições da Newsletter.
Artigo 10 - Para divulgação de informações na Newsletter da SBB os associados
deverão encaminhar mensagem para o endereço de e-mail da SBB
(soc.bras.biomecanica@gmail.com).
Artigo 11 - São informações que os associados podem compartilhar com a diretoria
quando da elaboração da Newsletter da SBB:
I – Participação em eventos científicos relacionados com a biomecânica que foram
ou serão realizados;
II – Compartilhamento de informações sobre oportunidades para estudantes e
pesquisadores, tais como bolsas, prêmios, seleções em cursos de pós-graduação
ou estágios;
III – Distribuição de material de divulgação de seus projetos de pesquisa;
IV – Distribuição de material de divulgação do seu laboratório/grupo de pesquisa;
V – Distribuição de material didático ou possibilidade de doações de materiais,
livros, equipamentos, entre outros;
V – Outras informações pertinentes para os demais associados da SBB.
Artigo 12 - O envio de materiais para a diretoria da SBB não garante a publicação dos
mesmos.
Artigo 13 - Poderão ser solicitados esclarecimentos sobre o material enviado pelos
associados antes de sua publicação.
Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 14 - Casos omissos relacionados com a publicação da Newsletter da SBB serão
resolvidos pela diretoria da SBB.

__________________________
Prof. Dr. Marco Aurélio Vaz
Presidente
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