
 
 

 
 

Leia o resumo da II Reunião de Diretoria da SBPT 
 
O segundo encontro online dos diretores da Sociedade foi realizado em 24/02/2021. Na 

ocasião, cada um apresentou suas propostas de trabalho para a gestão 2021-2022 da SBPT. 
 
A Secretária-Geral, Dra. Clarice de Freitas, comunicou que está participando da elaboração do 

novo Regimento Interno da SBPT. Além disso, ela se disponibilizou para auxiliar na execução de 
projetos dos demais Diretores e para representar a SBPT em reuniões oficiais com órgãos federais e 
outras associações médicas em Brasília. 

 
O Diretor de Defesa e Exercício Profissional, Dr. Augusto Manoel de Carvalho Farias, tem 

planos de aproximar a SBPT de outras entidades médicas, incentivar ações regionais e desenvolver 
projetos para defender os honorários profissionais. O Diretor também visa divulgar a especialidade e 
incentivar a qualificação e certificação de pneumologistas, promovendo atividades para a gestão da 
carreira, incentivando a criação de novas áreas de atuação e estimulando o desenvolvimento de 
pesquisas por meio das Comissões e Departamentos Científicos da SBPT. 

 
O Diretor Financeiro, Dr. Paulo de Tarso Roth Dalcin, citou como objetivo analisar 

criteriosamente as receitas, gastos, investimentos mensais e riscos financeiros da SBPT, garantindo o 
rendimento dos produtos atuais e prospectando novas possibilidades. Além disso, o Diretor buscará 
diversificar as aplicações para melhorar os resultados e fortalecer o relacionamento com o sócio, 
estimulando a regularidade associativa e reduzindo a inadimplência. 

 
O Editor-Chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia, Dr. Bruno Baldi, comunicou que site do 

JBP está sendo reformulado para apresentar um layout mais limpo e amigável. Desde o início do ano, 
a submissão de artigos é exclusiva no idioma inglês, com o objetivo de facilitar o encaminhamento 
dos documentos para revisores de outros países e aumentar o interesse de autores internacionais. 
Este ano, o Editor pretende ampliar a divulgação dos principais artigos nas redes sociais e canais de 
comunicação do JBP e da SBPT, além de contribuir para os temas do podcast Direto ao Ponto. 

 
O Diretor de Ensino, Dr. Ricardo Corrêa, está trabalhando na atualização da lista de 

residências e cursos de especialização aprovados pela AMB e SBPT, iniciada na gestão anterior. Além 
disso, o Diretor está organizando a aplicação da prova de Título de Especialista, incluindo o exame de 
categoria especial em 2021. Os cursos da plataforma de ensino à distância estão sendo revisados e a 
programação e seleção de temas e entrevistados para os episódios semanais do Direto ao Ponto serão 
definidos ao longo do ano. O Diretor informou também que as médicas residentes selecionadas para 
participar do Boot Camp da ATS foram a Dra. Carolina Salem Tamesawa e a Dra. Raissa Karen Moraes 
Dantas. 

 
O Diretor de Comunicação, Dr. Fabrício Valois, pretende otimizar e amplificar todas as 



 
 

propostas das demais Diretorias. O projeto inclui aproximar o sócio, o profissional não sócio e o 
público em geral, estabelecendo uma rede de conexão. Para isso, o Diretor tem a intenção de criar 
diálogos consistentes com as Comissões na produção de materiais e conteúdo para os diversos 
públicos. 

 
A Diretora Científica, Dra. Jaquelina Ota, vai trabalhar no apoio e adequação de conteúdos 

científicos junto às Diretorias e Comissões da SBPT. A ideia é selecionar materiais após cada evento e 
destacar as referências bibliográficas para consultas, debates e aprofundamento dos assuntos. A 
Diretora informou também que está analisando as sugestões de formato da grade para o Congresso 
Virtual da SBPT 2021, feitas pelas Comissões e Departamentos Científicos. 
 
Estatuto e Regimento Interno 

A Presidente da SBPT, Dra. Irma de Godoy, informou aos diretores que, durante a 
reformulação do Estatuto na última gestão, foi definido que alguns temas passariam a fazer parte do 
Regimento Interno. Para formular este documento, foi criada uma comissão composta pela 
Presidente, Dra. Irma, pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. José Miguel Chatkin, pela 
Presidente Eleita para o biênio 2023/2024, Dra. Margareth Dalcolmo e pela Secretária-Geral, Dra. 
Clarice Guimarães. A primeira reunião do grupo para definir o cronograma de atividades será no dia 
17/03/2021. 
 


