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E S T A T U T O  

Associação Brasileira de Biofeedback 

A B B I O  

CAPÍTULO I 

TÍTULO, FINALIDADE, SEDE E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

ARTIGO 1º – Sob a denominação de ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE BIOFEEDBACK, (ABBIO), fica constituída esta entidade, 

de direito privado, com sede e foro na Rua Luis Coelho, n° 320 – 7° - Sala 

22 – Consolação – São Paulo – CEP: 01309-000, sendo uma associação 

sem fins lucrativos, de âmbito nacional e internacional, sem vinculação 

com qualquer interesse político partidário, constituída por pessoas 

comprometidas com a técnica transdisciplinar de Biofeedback e incluindo a 

segunda denominação da técnica Neurofeedback. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Define-se Biofeedback como o processo 

de leitura, armazenamento e amplificação de sinais fisiológicos emitidos por 

um organismo vivo, cuja retroalimentação em tempo real podem ser 

convertidos, via interfaces em meios compreensíveis, para que este 

organismo tome consciência das informações obtidas e as aprimore, 

através dos mecanismos de aprendizagem, treinamento e auto-regulação. 

São retro-alimentados sinais provenientes, mas não limitados aos diferentes 

sistemas que formam o organismo: Sistema Nervoso Central (SNC) 

NEUROFEEDBACK, Sistemas Nervosos Periférico (SNP) e Autônomo 

(SNA) BIOFEEDBACK. 

 

ARTIGO 2o - São finalidades da ABBIO: 

Estabelecer na sociedade brasileira a técnica de Biofeedback 

como método didático, não invasivo, não medicamentoso, capaz de 

promover o bem estar psicofisiológico dos seus praticantes; 

a) promover o estudo científico da técnica; 

b) promover a divulgação científica através de publicações impressas, 

meios eletrônicos ou pelos demais meios disponíveis; 
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c) promover a realização de cursos, encontros, conferências, simpósios, 

mesas, congressos e eventos sobre o Biofeedback; 

d) emitir certificado de reconhecimento de capacidade técnica em 

Biofeedback de profissionais com formação acadêmica nas áreas de 

Saúde e Pedagogia;  

e) promover o intercâmbio científico e social com os órgãos afins no 

exterior; 

f)     manifestar-se publicamente sobre qualquer assunto que envolva o 

Biofeedback e a sua segunda denominação Neurofeedback. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para a consecução de seus objetivos e 

gerar recursos financeiros a ABBIO irá recolher anuidades, publicações, 

eventos, serviços prestados, doações, venda de patrimónios e outros meios 

legítimos previstos neste estatuto e em conformidade com as leis 

brasileiras.  

ARTIGO 3o - São órgãos da Entidade: 

a) A Assembléia Geral composta por todos os membros ativos da 

Associação; 

b) A Diretoria Executiva composta por um Presidente, um Vice Presidente, 

e outros cargos que venham ser necessários para a boa realização das 

responsabilidades previstas para esta diretoria; 

c) A Diretoria Administrativa composta por um Secretário Geral, um 

Tesoureiro, e outros cargos que venham ser necessários para a boa 

realização das responsabilidades previstas para esta diretoria; 

 

d) A Diretoria Científica composta por um Diretor Didático, um Diretor de 

Publicações e um Diretor Clínico e outros cargos que venham ser 

necessários para a boa realização das responsabilidades previstas para 

esta diretoria; 

 

e) As Comissões Fixas de EVENTOS, FISCAL e PUBLICAÇÕES;  

 

f) Comissões Eventuais que serão avalizadas pela Diretoria; 

 

g) As Concentrações e Coordenações de Classe  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A criação de uma Comissão Eventual será 
realizada por ordem de uma Diretoria e será composta por membros da 
Associação que não ocupam cargos nas Diretorias. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Dos orgãos acima alistados, somente a 
Assembléia Geral, a Diretoria Executiva e a Diretoria Administrativa são 
necessárias para compor a Diretoria da ABBIO. Os orgãos cogitados nos itens “d” 
a “g” poderão ser formados em qualquer Assembléia Geral Ordinária ou 
Extraordinária a depender da necessidade e objetivos da maioria dos Membros. 

ARTIGO 4o - A ABBIO destinará a totalidade de sua receita na 

realização exclusiva de suas finalidades. 

CAPÍTULO II 

DOS MEMBROS 

ARTIGO 5o - Os membros da ABBIO serão: efetivos, associados, 

estudantes, honorários e beneméritos. 

ARTIGO 6o - Serão Membros Efetivos aqueles que assinarem a 

ata de fundação da Sociedade, bem como aqueles profissionais que o 

solicitarem, e que estejam nas condições previstas no Artigo 8º deste 

Estatuto. 

ARTIGO 7o - A proposta para a admissão de Membro Efetivo 

deverá ser firmada pelo próprio interessado, em ofício dirigido à Diretoria 

Executiva, que a aprovará ou não, após consulta à Diretoria Administrativa e 

Científica. 

ARTIGO 8o - Para a aprovação do pedido de inscrição como 

Membro Efetivo o candidato deverá comprovar da melhor forma possível: 

 

a) ter sido Membro Associado da ABBIO, por um período mínimo de 2 

(dois) anos; 

b) estar em dia com suas obrigações sociais; 

c) ser formado por escola de nível superior devidamente reconhecida; 

d) apresentação de curriculum vitae; 

e) efetivo exercício profissional na sua área profissional; 
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f) inscrição no órgão fiscalizador de sua profissão; 

g) apresentação de títulos científicos ou trabalhos ligados ao Biofeedback ; 

h) ter cursado ou estar cursando um dos cursos avalizados pelo ABBIO 

i) fornecer informações cadastrais mínimas, que são: Nome completo, 

Número do seu Registro Geral (RG), Número do seu Cadastro de Pessoa 

Física (CPF), Nacionalidade, Profissão, Estado Civil, Número de Registro 

Profissional e Endereço. 

ARTIGO 9o - Os Membros Efetivos, Associados e Estudantes 

contribuirão com a anuidade estabelecida pela Assembléia Geral. 

ARTIGO 10o - São direitos dos Membros Efetivos: 

a) votar e ser votado nas eleições para os cargos estatutários; 

b) solicitar, obedecidas às normas do presente Estatuto, a convocação da 

Assembléia Geral e Extraordinária; 

c) interpor recursos; 

d) usar da palavra e do voto nas Assembléias Gerais; 

e) usar dos meios colocados pela ABBIO à sua disposição; 

f) apresentar trabalhos nos congressos e simpósios da ABBIO; 

g) publicar trabalhos através da ABBIO. 

h) Se desvincular da ABBIO por meio de carta dirigida ao Secretário Geral 

ou por inadimplência das anuidades de dois anos sem devida explicação. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O exercício dos direitos previstos no 

presente artigo pressupõe que o associado esteja quite com a tesouraria 

da Entidade. 

ARTIGO 11 - São deveres dos Membros Efetivos: 

a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, os Regimentos e Normas 

da ABBIO; 

b) atender às convocações feitas pelos dirigentes da Entidade; 
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c) contribuir com a anuidade fixada pela Assembléia Geral; 

d) comparecer às Assembléias Gerais e às reuniões dos órgãos de que 

façam parte; 

e) prestigiar a ABBIO e concorrer para o aumento do seu quadro social; 

f) não assumir atitudes que possam comprometer a ABBIO, respeitando os 

princípios da ética profissional. 

 

ARTIGO 12 - Serão Membros Associados aquelas pessoas que 

assim o solicitarem, e que forem aprovadas pela Diretoria Administrativa 

da ABBIO, e que estejam nas mesmas condições dos Membros Efetivos, 

salvo as referidas nas letras a, b e h  do Artigo 8o. 

ARTIGO 13 - Os direitos dos Membros Associados são os 

mesmos dos Membros Efetivos, salvo aqueles referidos na letra a e b do 

Artigo 10°. 

ARTIGO 14 - Os deveres dos Membros Associados são os 

mesmos dos Membros Efetivos. 

ARTIGO 15 - Serão Membros Estudantes os alunos de escolas de 

ensino superior, devidamente reconhecidas, e incluídas nas classes 

profissionais definidas pelo regimento interno da ABBIO, que estejam 

matriculados em um dos dois últimos anos de seu curso e que requeiram 

sua inscrição na Associação. 

ARTIGO 16 - Os Membros Estudantes terão os seguintes direitos: 

a) participação em congressos e simpósios promovidos pela ABBIO; 

b) recebimento das publicações da ABBIO; 

c) participar como ouvinte das atividades sociais da ABBIO; 

d) participar das Coordenações e Concentrações; 

e) direito a voto através de representação proporcional de 01 (um) para 20 

(vinte), salvo alínea (a) do artigo 10º. 

ARTIGO 17 - Os deveres dos Membros Estudantes são os 

mesmos dos Membros Efetivos. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Os Membros Estudantes contribuirão com 

a metade da anuidade estabelecida para os Membros Efetivos e 

Associados. 

ARTIGO 18 - Serão Membros Honorários aquelas personalidades 

de mérito comprovado que, mediante proposta da Diretoria e aprovação de 

2/3 (dois terços) dos presentes à Assembléia Geral, sejam aceitos em tal 

categoria. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os Membros Honorários terão os 

direitos estabelecidos nas letras d, e, f e g do Artigo 10°, tendo as 

obrigações fixadas nas alíneas e e f do artigo 11°. 

ARTIGO 19 - Serão Membros Beneméritos os Membros Efetivos 

ou Associados que, mediante proposta da Diretoria e aprovação de 2/3 

(dois terços) dos presentes à Assembléia Geral, sejam aceitos em tal 

categoria, e que mereçam tal honraria pela dignidade, esforço e 

dedicação demonstrados em suas atividades profissionais ou 

associativas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os Membros Beneméritos terão as 

obrigações estabelecidas no Artigo 11 e os direitos do Artigo 10°. 

ARTIGO 20 - A ABBIO não poderá atribuir mais do que 04 

(quatro) títulos de Membros Beneméritos por cada gestão presidencial. 

ARTIGO 21 - São as seguintes penalidades aplicáveis aos 

Membros da ABBIO: 

 a) censura verbal; 

            b) advertência para o Membro que comprovadamente desobedecer 

às normas estatutárias; 

c) suspensão, para os Membros que reincidirem em conduta passível de 

advertência, já tendo esta sido aplicada, bem como para os que 

praticarem graves infrações às normas que regem a ética da sua 

profissão;  

d) expulsão, para o Membro cuja conduta seja totalmente incompatível 

com o bom convívio associativo ou que já tenha cumprido anterior pena 

de suspensão e repete a infração estatutária. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – As advertências serão aplicadas por 

escrito pela Diretoria da ABBIO, tendo o Membro advertido o direito de 

apresentar justificativa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As penas de suspensão e expulsão 

serão aplicadas pela Assembléia Geral. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A pena de suspensão será graduada 

pela Assembléia Geral, entre 30 (trinta) e 90 (noventa) dias, atendidas as 

circunstâncias do caso e os antecedentes pessoais do punido na vida 

associativa. 

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhuma penalidade poderá ser 

validamente aplicada sem o efetivo direito de defesa do Membro, o qual será 

o mais amplo possível. 

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO 

ARTIGO 22 - São os seguintes os órgãos da ABBIO:  

a) A Assembléia Geral composta por todos os membros ativos da 

Sociedade; 

b) A Diretoria Executiva composta por um Presidente, um Vice Presidente, 

e outros cargos que vêm a ser necessários para a boa realização das 

responsabilidades previstas para esta diretoria; 

 

c) A Diretoria Administrativa composta por um Secretário Geral, um 

Tesoureiro e outros cargos que vêm a ser necessários para a boa 

realização das responsabilidades previstas para esta diretoria; 

 

d) A Diretoria Científica composta por um Diretor Didático, um Diretor de 

Publicações e um Diretor de Procedimentos Clínicos e outros cargos que 

vêm a ser necessários para a boa realização das responsabilidades 

previstas para esta diretoria; 

 

e) As Comissões Fixas de EVENTOS, da FISCAL e de PUBLICAÇÕES; 

 

f) Comissões Especiais que serão propostas pelas Diretorias e avalizadas 

pelo Diretor Executivo; 
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g) As Concentrações e Coordenações de Classe; 

ARTIGO 23 - Poderão estar presentes às reuniões ou sessões dos 

órgãos da ABBIO, além dos respectivos componentes, as pessoas que 

forem convidadas pelo Coordenador de cada uma das Coordenações da 

Entidade. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O cumprimento do disposto neste artigo 

será da responsabilidade do Coordenador de cada Coordenação da 

ABBIO. 

SECÇÃO I 

ARTIGO 24 - A Assembléia Geral é o órgão soberano da ABBIO, 

com poderes, nos limites da lei e deste Estatuto, para resolver e deliberar 

sobre todos os assuntos e atos sociais. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Presidente da ABBIO participará da 

Assembléia Geral em caráter dirigente, podendo solicitar a colaboração e 

presença de outros dirigentes da Entidade. Não tem direito a voto, exceto 

em caso de necessidade de desempate. 

ARTIGO 25 - A Assembléia Geral será constituída pelos Membros 

Efetivos e Associados desde que estejam em pleno gozo de seus direitos 

estatutários. 

ARTIGO 26 - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 

uma vez por ano, em data fixada pela diretoria, para: 

 

a) deliberar sobre o orçamento e plano de atividades para o exercício 

subseqüente, e que serão apresentados pela Diretoria da ABBIO; 

b) deliberar sobre o relatório da Diretoria, prestação de contas e balanço 

geral da Entidade; 

c) apresentar o balanço da produção científica do ano corrente. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Bianualmente a Assembléia Geral reunir-se-á 

para votação para os cargos estatutários ordenados nos Arts. 27 e 28. 

ARTIGO 27 - A Assembléia Geral, através de seus Membros 

Efetivos elegerà bianualmente, com mandato de 02 (dois) anos, um 
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Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário Geral e um Tesoureiro, que 

serão empossados no início do ano fiscal subseqüente. 

ARTIGO 28 - Ao seu critério, em reunião Ordinária ou 

Extraordinária, a Assembléia Geral, através de seus Membros Efetivos 

elegerá, bianualmente, com mandato de 02 (dois) anos, um Diretor de 

Publicações, um Diretor Didático e um Diretor Clínico, que serão 

empossados no início do ano fiscal subsequente. 

ARTIGO 29 - As Assembléias Gerais Ordinárias serão convocadas 

pelo e da ABBIO, com prazo não inferior a 90 (noventa) dias. 

ARTIGO 30 - A Assembléia Geral só poderá ser convocada 

extraordinariamente pelo seu Presidente e/ou 2/5 (dois quintos) dos 

Membros Efetivos em pleno gozo de seus direitos estatutários.  

ARTIGO 31 - Extraordinariamente, a Assembléia Geral 

deliberará sobre:        

           a) emendas ou reformas estatutárias;  

b) aquisições ou alienações patrimoniais de vulto; 

c) autorizar o Presidente da ABBIO a dar em garantia hipotecária bens 

patrimoniais da Entidade; 

d) julgar recursos de penalidades impostas a associados ou deliberar 

sobre as penalidades de suspensão e exclusão imposta a membros;  

e) determinar, através de resoluções, a orientação a ser seguida pela 

ABBIO quanto a assuntos de interesse da Entidade ou de Membros;  

f) dissolução da ABBIO;  

g) julgar recursos interpostos contra decisões da Diretoria;  

i) emitir pareceres sobre qualquer assunto, sempre que solicitada pela 

Diretoria da ABBIO; 

j) conceder títulos de Membros Honorários e Beneméritos proposta 

pela Diretoria; 

l) empossar, em sessão solene no início do ano fiscal subseqüente ao 

eleitoral, a Diretoria e Coordenadores. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As matérias a serem apreciadas pela 

Assembléia Geral serão da iniciativa: 

a) dos próprios Membros; 

b) das Diretorias da ABBIO; 

c) do e da ABBIO. 

d) de proposta apresentada por um não-associado e aceito pela Diretoria 

Executiva. 
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ARTIGO 32 - Em primeira convocação, presentes a maioria 

simples dos Membros, as resoluções da Assembléia Geral serão tomadas 

pelo voto majoritário. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em segunda convocação, 30 (trinta) 

minutos após o horário previsto para a primeira convocação, as resoluções 

poderão ser tomadas por maioria simples, com a presença de pelo menos 

1/5 (um quinto) dos Membros Efetivos, Associados e representante dos 

Estudantes. 

ARTIGO 33 - A Assembléia Geral será convocada mediante edital 

afixado em local de afluência de Membros, pela imprensa ou através de 

comunicação escrita, e incluindo aí os meios eletrônicos constando a 

PAUTA, com o mínimo de 60 (sessenta) dias para as Ordinárias, e um 

mínimo de 15 (quinze) dias úteis para as Extraordinárias. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para reforma ou emenda do Estatuto a 

Assembléia Geral Extraordinária será convocada com a antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias e com um quorum mínimo de 2/5 (dois 

quintos). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para a deliberação sobre a dissolução 

da ABBIO a Assembléia Geral Extraordinária será convocada com a 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias e com um quorum mínimo de 

3/5 (três quintos). 

ARTIGO 34 - A Assembléia Geral só poderá deliberar sobre os 

assuntos constantes da PAUTA, tendo o seu Presidente o voto de 

desempate. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Haverá sempre, antes da PAUTA, tempo 

reservado a informes e comunicados, não passando do período entre a 

primeira e a segunda chamada para Assembléia. 

SECÇÃO II 

Da Diretoria Administrativa 

ARTIGO 35 - A Diretoria Administrativa da ABBIO, eleita 

bienalmente pelo voto direto dos Membros Efetivos, será constituída por: 

a) Secretário Geral; 

b) Tesoureiro. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Estes dois concordam em indicar um 2º 

Secretário que terá também o papel de suplente. 

ARTIGO 36 - Compete ao Secretário Geral: 

a) executar a convocação e presidir as reuniões da Diretoria 

Administrativa; 

b) elaborar relatórios e planos de atividades da ABBIO, de acordo com as 

deliberações da Assembléia Geral; 

c) encarregar-se do expediente e da correspondência da ABBIO; 

d) assinar, juntamente com o e, os diplomas expedidos pela ABBIO; 

e) manter em dia os fichários de Membros; 

f) manter organizado o quadro associativo da Entidade; 

g) administrar o quadro de funcionários da ABBIO; 

h) manter organizados os estoques de bens e material de consumo da 

Entidade; 

i) fiscalizar os trabalhos da Diretoria Executiva; 

j) redigir os avisos e convocações da ABBIO; 

k) lavrar, ler e assinar as atas de reuniões da Diretoria da ABBIO; 

l) avaliar a documentação dos interessados em participar da ABBIO;  

m) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto. 

n) exercer outras atividades peculiares ao cargo;  

ARTIGO 37 - Compete ao Tesoureiro: 

a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Administrativa; 

b) administrar, conjuntamente com o Presidente, os fundos e rendas da 

Entidade, conforme as decisões da Diretoria, e sob a fiscalização da 

Comissão Fiscal, quanto este for convocado; 

c) orientar a arrecadação da receita e a execução das despesas da 

Entidade; 

d) executar as    despesas    autorizadas    pelo    Presidente    assinando 

isoladamente com o mesmo os cheques emitidos pela ABBIO; 

e) contratar e demitir funcionários da ABBIO; 

f) zelar pela execução atualizada dos serviços de contabilidade; 

g) participar da Comissão Fiscal, representando a Diretoria, em caráter 

informativo, se convocado; 

h) enviar à Diretoria a relação dos Membros em débito com a ABBIO; 

i) deliberar,  trimestralmente,  sobre os balancetes,  relatórios,  livros  e 

documentos da Entidade; 

j) deliberar, anualmente, sobre o balanço geral, contas e relatórios das 

Diretorias; 

k) dar pareceres sobre o movimento econômico e financeiro da ABBIO; 

l) dar parecer sobre o orçamento anual elaborado pelas Diretorias; 
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m) reunir-se, de forma ordinária, trimestralmente; 

n) reunir-se, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente, pela 

Assembléia Geral ou pelo Secretário Geral; 

o) exercer outras atividades peculiares ao seu cargo; 

p) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto. 

 ARTIGO 38 - Compete ao 2o Secretário: 

a) integrar às diversas Comissões que lhe forem designadas pela Diretoria 

Administrativa; 

b) auxiliar o Secretário Geral no exercício de suas funções; 

c) fiscalizar os trabalhos da Secretaria da Entidade; 

d) substituir o Secretário Geral o Tesoureiro no seu impedimento; 

e) exercer outras atividades peculiares ao cargo; 

f) cumprir e fazer cumprir este Estatuto. 

SECÇÃO III 

Da Diretoria Executiva 

ARTIGO 39 - A Diretoria Executiva da ABBIO, eleita bienalmente, 

pelo voto direto dos Membros Efetivos, será constituída por: 

a) Presidente; 

b) Vice-Presidente. 

PARÁGRÁFO ÚNICO: Estes dois concordam em nomear um 

Assistente Executivo que terá também o papel de suplente. 

ARTIGO 40 - Compete ao Presidente da ABBIO, a par de outras 

atividades inerentes ao cargo e dispositivos explicitados no presente 

Estatuto: 

a) representar a Associação em Juízo ou fora dele; 

b) cumprir e fazer com que seja cumprido o presente Estatuto; 

c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

d) convocar, quando estatutariamente previsto   ou   quando   entenda 

conveniente, as reuniões da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária; 

e) dar execução às resoluções da Assembléia Geral e da Diretoria 

Administrativa; 

f) contratar e demitir funcionários da ABBIO, em conjunto com o 

Tesoureiro; 

g) assinar, isoladamente, os cheques, ordens de pagamento e 

documentos de despesas em geral da ABBIO; 
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h) dirigir a execução do plano de atividades e a execução do orçamento; 

i) administrar, em conjunto com a Diretoria Administrativa, o patrimônio da 

Entidade; 

j) adquirir e alienar bens patrimoniais imóveis ou dá-los em garantia 

hipotecária, sempre com a prévia autorização da Assembléia Geral; 

k) escolher consultor jurídico, contratar advogado e designar assessores 

técnicos; 

l) indicar auditoria externa para a Entidade; 

m) despachar o expediente da Presidência da ABBIO; 

n) apresentar, conjuntamente com a Diretoria, à Comissão Fiscal e à 

Assembléia Geral o relatório das atividades da Diretoria, contas, 

balancetes, balanço geral do exercício, e previsões e orçamentos para o 

ano seguinte. 

ARTIGO 41 - Compete ao Vice-Presidente substituir o e em seus 

impedimentos, sucedendo-o em caso de vacância do cargo durante o 

mandato, encarregando-se de todas as tarefas próprias do Presidente, e 

que por este lhe sejam delegadas. 

ARTIGO 42 - Compete ao Assistente Executivo: 

a) integrar as diversas Comissões que lhe forem designadas pela Diretoria 

Executiva; 

b) auxiliar a Diretoria Executiva no exercício de suas funções; 

c) fiscalizar os trabalhos da Secretaria da Entidade; 

d) exercer outras atividades peculiares ao cargo; 

e) cumprir e fazer cumprir este Estatuto. 

SECÇÃO IV 

Da Diretoria Científica 

ARTIGO 43 - Compete ao Diretor de Procedimentos Clínicos: 

a) orientar as atividades voltadas aos campos da Saúde cogitada nas 

diretrizes do consenso científico da ABBIO; 

b) organizar eventos científicos de interesse da Entidade e dos membros 

da ABBIO; 

c) manter relações, sob a orientação da Diretoria Executiva, com outras 

entidades científicas, no interesse da ABBIO; 

d) convocar e presidir reuniões das Coordenações da Saúde; 

e) incentivar avanço na literatura científica e no embasamento clínico de 

aplicações com Biofeedback; 

f) promover uma relação de serviço á Sociedade Brasileira através de 
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acesso da técnica em hospitais públicos, na Saúde preventiva e em 

projetos de reabilitação de populações carentes; 

g) emitir parecer final de disputas referente à conduta ou ética de um 

membro da Sociedade representante de um campo da Saúde; 

d) exercer outras atividades peculiares ao seu cargo; 

e) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto. 

ARTIGO 44 - Compete ao Diretor de Publicação: 

a) promover a edição de boletins, jornais e revistas da ABBIO; 

b) promover a publicação, através da Entidade, de monografias sobre 

Biofeedback, do interesse dos membros; 

c) manter o padrão de qualidade de aceitação de monografias acima do 

mínimo descrito nas normas desta Associação; 

d) estabelecer contatos com a imprensa em geral para promoção e difusão 

dos trabalhos da Entidade e de matérias do interesse do conjunto dos 

membros; 

e) exercer outras atividades peculiares ao cargo; 

f) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto. 

ARTIGO 45 - Compete ao Diretor Didático: 

a) convocar e presidir reuniões das suas Coordenações voltadas ao 

campo da aprendizagem; 

b) orientar as atividades voltadas aos campos da Aprendizagem cogitada 

nas diretrizes do consenso científico da ABBIO; 

c) organizar eventos científicos do interesse da Entidade e dos membros 

da ABBIO; 

d) promover uma relação de serviço à Sociedade Brasileira através de 

acesso da técnica em escolas públicas, em serviços sociais, em saúde 

pública e em projetos culturais; 

e) manter relações, sob a orientação da Diretoria Executiva com outras 

entidades científicas, do interesse da ABBIO; 

f) manter o padrão de qualidade de aceitação de cursos avalizados acima 

do mínimo descrito nas normas desta Associação; 

g) apresentar novos cursos para decisão da Diretoria Executiva; 

h) Incentivar avanço na literatura científica e no embasamento de 

aplicações educacionais com Biofeedback; 

i) emitir parecer final de disputas referente à conduta ou ética de um 

membro da Sociedade representante de um campo da Aprendizagem; 

j) exercer outras atividades peculiares ao seu cargo; 

k) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderá ser declarada a renúncia do 
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Diretor por impedimento pessoal ou por ausência não justificada por 06 

(seis) reuniões ordinárias e consecutivas da Diretoria, 

PARAGRAFO SEGUNDO - Compete ao Presidente da ABBIO 

designar outro Diretor para responder pelas funções deste cargo em 

vacância.  

SECÇÃO V 

Das Comissões 

ARTIGO 47 - As Comissões, que não terão poder decisório, serão 

órgãos assessores da Diretoria, sendo os seus componentes por ela 

livremente nomeados e destituídos. 

ARTIGO 48 - As Comissões serão constituídas por Membros 

Efetivos, Associados ou Estudantes em número variável de 05 (cinco) a 15 

(quinze) membros. 

ARTIGO 49 - As Comissões serão de dois tipos: 

a) Permanentes, com as seguintes denominações, correspondentes às 

suas atividades: 

1. Comissão de EVENTOS: Composta pelos Coordenadores de 

cada coordenação e um representante das Concentrações. 

Sua meta é a realização do evento científico nacional anual e a 

promoção de um evento regional em cada uma das 6 regiões 

brasileiras. 

2. Comissão de PUBLICAÇÃO: Composta pelo Diretor de 

Publicação, Secretário Geral e Vice Presidente.  

Sua meta é a publicação bianual em veículo principal da impressa 

cientifica da Associação, a manutenção e melhoria da presença na 

internet e a colocação do Biofeedback em materiais de veículos da 

mídia em massa de abrangência nacional. 

3. Comissão FISCAL: Será formada por três membros eleitos em 

Assembléia Geral Ordinária, tendo 2/3 dos seus membros 

substituídos anualmente, esta comissão será formada assim que o 

número de Membros Efetivos alcançarem um mínimo de 30 
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pessoas. Suas atribuições serão definidas pelo regimento interno. 

b) Especiais, criadas e designadas pela Diretoria, que terão denominações 

correspondentes às suas finalidades, e de existência transitória até que a 

Diretoria determine a sua extinção ou até a Assembléia Geral votar na sua 

extinção. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As Comissões poderão sugerir à Diretoria 

a criação de Sub-Comissões. 

ARTIGO 50 - Os trabalhos das Comissões serão apresentados à 

Diretoria e aos membros em diversas formas; relatórios, demonstrações, 

simpósios, pareceres conclusivos, declarações e avisos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As Comissões poderão receber da 

Diretoria atribuições para a colaboração executiva, que exercerão 

conforme as diretrizes da mesma Diretoria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Comissões serão formadas por 

pessoas escolhidas pela Diretoria que a estabeleceu. A comissão 

estruturará sua própria liderança interna escolhida por votação simples dos 

próprios membros da comissão. 

SECÇÃO VI 

Das Coordenações e Concentrações de Classe 

ARTIGO 51 - O poder pleno dos membros da Associação é resguardado 

na COORDENAÇÃO DE CLASSE, que é um corpo de membros que já 

preencheu os requisitos básicos da CONCENTRAÇÃO e foi promovido 

para COORDENAÇÃO. 

Requisitos para promoção: 

a) ter membros regulares nas suas reuniões em número igual ou acima de 

10% da população da Associação; 

b) ter apresentado e aceito pela Diretoria Cientifica o embasamento 

científico do campo ou da aplicação que está sendo proposta; 

c) ter mais de 25 casos relatados em formato padrão da Associação; 

d) ter realizado pelo menos 1 (uma) publicação em jornal científico da sua 

classe ou de classe já reconhecida pela ABBIO; 

e) estar com planejamento de 02 (dois) anos ratificado pelos seus 

membros; 

f) ter pedido promoção. 
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São funções das Coordenações: 

a) promover boas relações com os conselhos e órgãos que regulamentam 

sua classe; 

b) zelar pela boa representação do nome Biofeedback pelos membros da 

sua classe; 

c) propor novos trabalhos científicos para publicações, palestras ou outra 

divulgação; 

d) elaborar e propor qualificações curriculares para inclusão de membros 

da sua profissão na sociedade e coordenação; 

e) elaborar bi anualmente junto a Diretoria Científica, uma carta consenso 

de deliberações da COORDENAÇÃO sobre a aplicação de Biofeedback na 

sua classe; 

f) propor workshops, cursos, eventos, confraternizações, consórcios e 

outros benefícios para atender sua população específica; 

g) captar fundos apropriados exclusivamente para o desenvolvimento dos 

seus serviços à sociedade em geral; 

h) participar no fundo gerenciado pela Diretoria Científica para incentivo a 

inovação da técnica. 

São deveres de cada Coordenação: 

a) manter contato estreito com as Diretorias Administrativas e Científicas; 

b) cumprir as exigências dadas pelas Diretorias; 

c) manter uma participação mínima do número de membros ativos da 

Coordenação; 

d) responder pelos atos dos seus membros se for colocados em questão 

pela Assembléia ou Comitê de Ética; 

e) zelar pelo estatuto; 

f) relatar seus atos com balanço trimestral. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Se o número dos membros for abaixo do 

mínimo por um período de até 03 (três) Assembléias Gerais Ordinárias, a 

Coordenação será reduzida a uma Concentração ou dissolvida por 

decisão dos seus próprios membros. 

 

São direitos das Concentrações: 

a) ter membros inscritos nas suas reuniões em qualquer número menor de 

10% da população da Associação e maior que 4 (quatro) pessoas;  

b) estabelecer sua posição cientifica  pesquisando inovações da técnica; 

c) participar no fundo gerenciado pela Diretoria Científica para o incentivo 

a inovação 
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d) promover aproximação dos membros à concentração por meio de 

comunidade on line, eventos, seminários, workshops, convites e outros; 

e) denominar representante para participar na Comissão de Eventos; 

f) pleitear promoção para status de COORDENAÇÃO; 

g) se dissolver. 

São Deveres da Concentração: 

 

a) manter contato estreito com as Diretorias Administrativas e Científicas; 

b) cumprir as exigências dadas pelas Diretorias; 

c) responder pelos atos dos seus membros caso sejam colocados em 

questão pela Assembléia ou Comitê de Ética; 

d) relatar seus atos com balanço trimestral; 

e) zelar pelo estatuto. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os Membros podem participar 

em quantas Concentrações quiserem, sendo automaticamente incluídos 

na Coordenação quando esta for promovida, exceto se já for membro de 

outras 02 (duas) Coordenações.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos os Membros podem participar 

em até 02 (duas) Coordenações sendo um requisito aceitação da 

Coordenação pelos seus critérios de inclusão de novos aderentes.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Qualquer membro poderá ocupar 

somente 01 (um) cargo estatutário em uma só Coordenação, não 

impedindo sua plena participação em outra Coordenação, bem como de 

Concentrações na condição de membro não diretor.  

CAPÍTULO IV 

Do Processo Eleitoral 

ARTIGO 52 - As eleições para os cargos eletivos da ABBIO serão 

realizadas de conformidade com o presente Capítulo, demais dispositivos 

estatutários pertinentes e de acordo com as normas eleitorais baixadas 

pela Diretoria e aprovada pela Assembléia Geral. 

SECÇÃO I 

Das Disposições Gerais 

ARTIGO 53 - As eleições para os cargos das Diretorias 
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Administrativas e Executivas realizar-se-ão bianualmente, na segunda 

quinzena do mês de novembro, dos anos eleitorais. 

ARTIGO 54 - As eleições para os cargos da Diretoria Científica 

ocorrerão ao critério da Assembleia Geral em reunião Ordinário ou 

Extraordinário, tendo a duração do cargo dos eleitos um período de 2 (dois) 

anos. 

ARTIGO 55 - O sistema de voto será direto, secreto e majoritário 

votando os Membros Efetivos em pleno gozo de seus direitos estatutários e 

quites para com os cofres da Entidade. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Será admitido o voto por procuração, mas 

não o por correspondência ou a descoberto. 

SECÇÃO II 

DAS ELEIÇÕES 

ARTIGO 56 - Os membros deverão ser comunicados sobre o dia, 

local das urnas e horário de votação, através de edital afixado na sede da 

ABBIO, através de edital na imprensa ou por correspondência individual, 

com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data determinada para 

as eleições. 

ARTIGO 57 - A votação terá início às 9h e terminará às 21h do 

mesmo dia. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O período de votação poderá ser 

encurtado unicamente no caso de, antes do horário determinado para as 

eleições, terem votado, sem exceção, todos os Membros Efetivos. 

ARTIGO 58 - A apuração, pública para os Membros, será feita 

imediatamente após o encerramento da votação, sendo considerados 

eleitos os que obtiverem a maioria simples dos votos. 

ARTIGO 59 - As eleições serão da responsabilidade do e da 

ABBIO, que indicará a Comissão que processará as eleições, sendo 

esta a responsável pela nomeação dos membros que comporão as 

mesas de votação e de apuração. 

SECÇÃO III 

DAS CHAPAS 
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ARTIGO 60 - Os candidatos não poderão se candidatar a dois 

cargos concomitantemente.  

ARTIGO 61 - Os Membros Efetivos poderão ser candidatos a 

qualquer cargo desde que estejam quites para com os cofres da ABBIO 

na data da inscrição. 

ARTIGO 62 - Aos candidatos, para qualquer cargo exige-se que 

seja filiado à ABBIO como Membro Efetivo há pelo menos um ano. 

ARTIGO 63 - É permitida a reeleição, com limite de dois mandatos 

consecutivos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de um cargo ter somente um 

candidato que cumpre as presentes exigências, este será nomeado por 

aclamação. 

 

SECÇÃO IV 

DOS ELEITORES 

ARTIGO 64 - Serão eleitores todos os Membros Efetivos, em pleno 
gozo de seus direitos, quites para com os cofres da Entidade. 

ARTIGO 65 - Os Membros Efetivos, em atraso em com suas 

contribuições associativas, poderão quitá-las quando das eleições, 

podendo então, exercer o seu direito de voto. 

SECÇÃO V 

DA POSSE 

ARTIGO 66 - No início do ano Fiscal seguinte à eleição, ocorrerá a 

posse solene dos eleitos, perante sessão solene da Assembléia Geral. 

ARTIGO 67 - Os mandatos dos componentes das Diretorias serão 

gratuitos e honoríficos, e terão vigência até a posse de seus sucessores, 

eleitos por votação direta e secreta. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Também serão gratuitos e honoríficos os 
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cargos exercidos pelos Membros das Comissões da Entidade. 

ARTIGO 68 - Este Estatuto só poderá ser reformado ou emendado 

pela Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para essa 

finalidade, e desde que haja o quorum de, pelo menos, 2/5 (dois quintos) 

dos Membros Efetivos e Associados, para a sua instalação e votação, 

sendo as deliberações tomadas por no mínimo de 2/3 (dois terços) dos 

votos presentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembléia Geral Extraordinária para 

reforma do Estatuto será convocada com a antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias, somente apreciará as proposições enviadas pelos 

Membros Efetivos, até 30 (trinta) dias antes de sua realização. A pauta 

será distribuída aos Membros Efetivos e Associados até 15 (quinze) dias 

antes do evento. 

ARTIGO 69 - O presente estatuto revoga os anteriores e entrará 

em vigor imediatamente, após a sua aprovação, ficando a Diretoria da 

ABBIO autorizada a legalizá-lo perante a quem de direito. 

ARTIGO 70 - A ABBIO somente poderá ser dissolvida através de 

3/5 (três quintos) de seus Membros Efetivos, que deliberarão em Assembléia 

Extraordinária especialmente convocada para esse fim com antecedência de 

90 (noventa) dias. 

ARTIGO 71 - A ABBIO poderá filiar-se a organizações estaduais, 

nacionais e internacionais que lutem pelos princípios e objetivos contidos 

no presente Estatuto, sendo a filiação decidida pela Diretoria e 

referendada pela Assembléia Geral. 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Transitórias 

ARTIGO 72 - Os Componentes eleitos na data de aprovação do 

presente Estatuto terão mandatos de 02 (dois) anos, sendo as próximas 

eleições para a Entidade realizadas no início do segundo ano Fiscal da 

entidade. 

Termos em que, este estatuto foi aprovado pelos membros 

fundadores, em reunião realizada na cidade de São Paulo, no dia 12 de 

dezembro de 2009. 

                                      São Paulo, 30 de agosto de 2013. 
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