
São Paulo, fevereiro de 2016 

 

2016... recomeçamos... 

 Calendário Cientifico 

 Anuidade de 2016 

 Título de especialista 

 Associados contemplados com isenção da 

anuidade 

Caríssimo(s) associado(a) 

 

Iniciamos esse  no ano, com muitas esperanças, a despeito de tudo que 

vivenciamos no País. A especialidade e a consolidada ABDV devem 

prosseguir em busca de seu desiderato. 

Consideramos o ano de 2015, qual seja o 15º  de existência da SBDV, , 

como extremamente exitoso, cumprindo-se “pari passu” o proposto  

como metas da atual Gestão. 

O Congresso Brasileiro de Dermatologia Veterinária (CBDV), implantado 

com grande sucesso de público, empresas parceiras, nível de palestrantes 

e da temática, obteve percentis de “ótimo” ou “bom” que ultrapassaram 

em média, os 95%, segundo a avaliação dos congressistas. 

Embora canalizássemos todos os esforços para o sucesso do CBDV, pôde-

se implementar, ainda, em 2015, três “Domingos tegumentares”, 

franqueados graciosamente a todos os associados, e outros seis eventos 

nas Delegacias Regional do Sul e Estadual do RJ, respectivamente em 

Curitiba, Rio de Janeiro, Niterói e Vassouras. 

A grade cientifica contemplou centenas de participantes, destacando-se a 

emissão de 1006 crachás, tão somente no CBDV. 

_____________________ 

Perpetua-se o acrógrafo SBDV por força da tradição embora, legalmente  pelo Código 

Civil, a sigla é ABDV 



Destaque se que os eventos propostos, organizados e implementados pela 

ou com o apoio da SBDV geram grande magnitude de pontos aos 

associados que anseiam a obtenção ou perpetuação do título de 

especialista.  

A gratuidade dos eventos no município sede da SBDV e nas Delegacias 

Estadual e Regional aos associados adimplentes, foi possível graças ao 

apoio das melhores empresas brasileiras que conosco estiveram em 2015, 

a saber: AGENER, ZOETIS e VIRBAC, sendo esta última empresa aquela 

detentora do patrocínio exclusivo dos eventos das Delegacias, às quais 

agradecemos e estimulamos os associados a sempre tê-las em mente 

quando de suas prescrições e indicações, pois devemos prestigiar a quem 

nos prestigia. 

 

CALENDÁRIO CIENTIFICO 

 

O Calendário de eventos deste ano já está consolidado e divulgado em 

nossa página desde dezembro pp. Ele será iniciado, no Município sede em 

março no dia 20, com o tema “Farmacodermias no paciente humano”, a 

ser ministrado pelo Prof. Dr. Paulo Ricardo Criado (FM/USP). 

Seguir-se-ão outros dois “Domingos Tegumentares”, um curso de difusão 

e reciclagem em fim de semana, afora o tradicional evento quadrienal, “O 

que há de novo na dermatologia veterinária mundial”, implantado sempre 

após o Congresso Mundial de Dermatologia Veterinária da WAVD, 

possibilitando àqueles que não poderão estar em Bourdeaux, no final de 

maio pf., inteirar-se do que se tem de mais atual em termos de 

etiopatogenia, diagnóstico e terapia das dermatoses. 

Nosso calendário, por ora, conta com o apoio das tradicionais melhores 

empresas ELANCO e VIRBAC. 

 



ANUIDADE DE 2016 

Estabeleceram-se os valores da anuidade de 2016: 

2016 ≤ 31/03/16 ≥ 1/04/16 

Médicos Veterinários R$ 300,00 R$ 330,00 

Acadêmicos de 4º e 5º ano 
“Jovem dermatólogo” 

R$ 150,00 R$ 165,00 

Médicos Veterinários graduados 
a menos de 12 meses 

R$ 210,00 R$ 230,00 

 

Tal como no ano de 2015, o pagamento somente será possível através do 

PagSeguro. Não serão emitidos boletos bancários. 

É imprescindível e necessário que o associado esteja cadastrado 

(www.sbdv.com.br/cadastro.php). 

Àqueles já associados mas que tenham débito (s) anterior (es) será 

oferecido a possibilidade de quitá-lo(s), já que não será possível pagar a 

anuidade de 2016 estando inadimplente. 

Para os associados já cadastrados, basta efetuar o login e realizar o 

pagamento. A confirmação do pagamento é automática sendo enviada 

pelo site do PagSeguro. 

Caso haja dificuldade para o pagamento pelo PagSeguro, desative p 

“bloqueador de pop-ups” ou troque de navegador (O Google Chrome tem 

dificultado o acesso/progressão). 

Estatutariamente o associado que ficar inadimplente em 13 meses na 

quitação da anuidade, a contar da data fixada para o pagamento, será 

excluído do quadro social. No entanto, também, segundo o Estatuto 

poderá ser readmitido desde que efetue o pagamento corrigido das 

contribuições em atraso (Capitulo II – Artigo 23). 

A adimplência permitirá o ingresso GRACIOSO em pelo menos três dos 

eventos programados para o município sede e a todos àqueles da 

Delegacias, e com valores reduzidos nos dois cursos a ser implantados 

(Abril e Outubro). Todos os eventos da SBDV ou por ela apoiados 

permitem a pontuação dos associados visando a obtenção e perpetuação 

do título de especialista pelo Sistema CFMV/CRMV e SBDV (Resolução 

CFMV 1036/2013). 

http://www.sbdv.com.br/cadastro.php


TÍTULO DE ESPECIALISTA 

 

Tal como o divulgado desde março de 2014, pelo site da SBDV 

(“Informativos” / “ Notícias”), a Sociedade foi habilitada (Resolução CFMV 

1036/2013) pelo Sistema CFMV-CRMV para a concessão do título de 

especialista em dermatologia veterinária, sendo a única entidade nacional 

brasileira legalmente habilitada a fazê-lo (Resolução CFMV 935/2009). 

Tal habilitação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 199, 

Seção 1, p.177 em 14/10/2013 e na Revista do CFMV, v.60, p.37-39, 2013. 

Ao longo deste primeiro semestre de 2016 serão divulgadas as Normas 

regulamentadoras de Concessão e Perpetuação do título de Especialista 

em Dermatologia Veterinária, em publicação, com seis meses de 

antecedência a aplicação das provas, no DOU, na Revista do CFMV, no site 

da SBDV e em periódicos voltados às especialidades. 

As Normas podem ser acessadas, na forma em que foram aprovadas pela 

Egrégia Plenária do CFMV, no site da SBDV (link já referido). É condição 

sine qua non ser o pleiteante ao título associado à SBDV há pelo menos 

três anos quando da inscrição à seleção. 

 

ISENÇÃO DE ANUIDADE 

 

Três dos nossos associados, estão isentos de pagamento da anuidade de 

2016. Tal como o comunicado, na manhã do dia 08 de outubro de 2015, 

na sessão plenária do CBDV, sorteou-se três congressistas dentre aqueles 

que avaliaram o evento, regalando os  com a quitação deste anuênio. São 

eles os Med Vet. Fernanda Ramos (CRMV-DF 1198), Flávia F. Lloyd (CRMV-

SP 24.570) e Júlio Fernandes (CRMV-RJ 6787). 

Esperamos tê-lo(a) conosco ao longo deste anuênio. 

Cordialmente, 

MVMSc Luis Eduardo B.Lucarts 

CRMV-SP 13.416 

Presidente da SBDV 


