COMUNICADO

Este ano temos mais novidades!

O novo Estatuto da SBRASH prevê a categoria de Associados
Aspirantes - profissionais que estejam em formação na área da Sexualidade
Humana (Especialização, Mestrado ou Doutorado), em Terapia Sexual,
Educação em Sexualidade, Sociossexualidade, Fisioterapia em Sexualidade ou
áreas afins.

Este é o seu caso?
Então,

encaminhe

à

Diretoria

de

Relacionamento,

e-mail:

relacionamento@sbrash.org.br os seguintes documentos, conforme item V,
Artigo 4º do Estatuto:
•

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

•

Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação ou Passaporte
válido;

•

Diploma(s) de Graduação;

•

Documento/Carteira do Conselho, caso haja;

•

Declaração de Pós-Graduação em curso (Doutorado, Mestrado ou
Especialização) na área ou área afim, especificando o período em que se
encontra no curso e data prevista para a conclusão;

•

Títulos/Cursos/Participações em eventos científicos relevantes na área ou
áreas afins;

•

Currículo Lattes, caso tenha;

•

Carta de Interesse solicitando a associação;

•

Carta de um profissional da Área que declare o conhecimento que tem de
sua atuação profissional e/ou sua formação acadêmica vinculada à
Sexualidade.

Obs.: Pedimos enviar cada documento em arquivo separado.

A documentação será analisada e após a avaliação pela Diretoria da SBRASH,
será emitido o parecer por escrito.

Conheça os benefícios da filiação
Além de poder pertencer ao quadro da única Associação Brasileira
nos Estudos da Sexualidade Humana que durante os últimos trinta
anos vem difundindo pesquisas e conteúdos que promovem a saúde
sexual e garantem o exercício dos direitos sexuais, você também:
• Receberá periodicamente um boletim online que contempla artigos,
publicações, pesquisas, eventos, informações entre outros;
• Terá desconto em taxas ou inscrições em eventos realizados pela diretoria,
delegados ou membros da SBRASH;
• Poderá ter descontos nas taxas ou inscrições de eventos das instituições
parceiras (WAS e FLASSES) e/ou eventos apoiados pela SBRASH;
• Estará representado pela SBRASH na Federação Latino-Americana de
Sexologia e Educação Sexual (FLASSES) e Associação Mundial para a
Saúde Sexual (WAS);
• Saberá o que está acontecendo com outras sociedades parceiras, como a
FLASSES e a WAS, entre outras;
• Terá acesso exclusivo em todas as áreas que envolvem as atividades da
SBRASH com conteúdos institucionais e científicos;
• Estará em contato com instituições, profissionais e pesquisadores renomados
da área da sexualidade que estudam e trabalham suas diversas dimensões;

• Terá a divulgação da associação como aspirante publicada no site da
SBRASH com descrições curriculares, das atividades desenvolvidas e dos
contatos;
• Poderá se apresentar publicamente na qualidade de associado aspirante;
• Terá a visibilidade diária de milhares de pessoas que navegam no site da
SBRASH;
• Terá uma agenda atualizada dos principais eventos regionais, nacionais e
internacionais da área da sexualidade humana.

Ressalta-se que os Associados Aspirantes da SBRASH não poderão se
candidatar a cargos na diretoria e votar nas assembleias. Serão garantidos tais
direitos com a mudança de categoria para: Associados Efetivos da SBRASH.

Investimento anual: R$ 200,00 (duzentos reais).

Com

a

sua

participação,

esperamos

ampliar

a

promoção,

o

desenvolvimento e o intercâmbio científico nesse campo fascinante de estudo e
de ação.
Venha fazer parte da SBRASH!
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2020.

Sheila Reis
Presidente da SBRASH

Yeda Portela
Vice-Presidente da SBRASH

