SOCIEDADE BRASILEIRA DE FITOPATOLOGIA - SBF
Visite nossa página no site: http:www.sbfito.com.br

A SBF congrega pessoas e organizações interessadas no desenvolvimento da Fitopatologia.
QUEM SOMOS?

OBJETIVOS DA SBF

• A Sociedade Brasileira de Fitopatologia (SBF) é uma
associação civil de direito privado sem fins lucrativos,
fundada em 22/06/1966 por iniciativa de um grupo de
fitopatologistas com maioria associada a instituições do
Estado de São Paulo e oficialmente constituída como
Sociedade em 18 de janeiro de 1973.

Nossos principais objetivos são:

• A SBF possui uma Diretoria composta por um
Presidente,
um
Vice-Presidente,
um
Diretor
Administrativo, um Tesoureiro e um Secretário (eleitos a
cada três anos em Assembleia Geral por maioria simples
dos votos dos associados em dia com as anuidades).

-Cooperar com as pessoas físicas e instituições ou jurídicas na
solução de problemas de doenças/saúde sanidade de plantas.

•A SBF é regida por um estatuto com sua última versão
o
aprovada em agosto de 2012 (46 CBF, em Manaus).

- Apoiar e estimular o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento
científico e tecnológico de interesse da Fitopatologia;
- Divulgar conhecimentos científicos, tecnologias, serviços e
produtos de interesse da Fitopatologia

Para atingir seus objetivos:

- A SBF, dentre outros, promove e apoia cursos, reuniões,
congressos e eventos relativos à Fitopatologia; utiliza, na
medida do possível, meios para divulgação de matéria do
interesse no site da SBF.

EVENTO DA SBF

PRODUTO DA SBF
• REVISTA: Tropical Plant Pathology

• CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA

A revista Fitopatologia Brasileira (FB), publicação oficial da SBF,
foi criada em 1975 e o seu primeiro fascículo foi apresentado
o
aos sócios por ocasião do 9 Congresso Brasileiro de
Fitopatologia, realizado em Campinas, SP. No ano de 2008, a
revista passou a ser denominada Tropical Plant Pathology
(TPP), mediante deliberação da Assembleia de 2006. Este
importante periódico na área de Fitopatologia vem ganhando
espaço no âmbito internacional.

Uma vez por ano a SBF apoia a realização de um congresso: o
Congresso Brasileiro de Fitopatologia.
Este evento, já realizado em mais de 31 cidades brasileiras, é
realizado com grande entusiasmo e dedicação por diferentes
grupos de fitopatologistas que se empenham para que ocorra
sempre a participação de importantes nomes internacionais e
nacionais na área de Fitopatologia. O evento reúne estudantes,
profissionais,
pesquisadores,
professores,
produtores
interessados em Fitopatologia.

ALGUMAS VANTAGENS DOS ASSOCIADOS - SBF
• Sócios da SBF têm direito à:
- Desconto na inscrição para o Congresso Brasileiro de Fitopatologia.
- Descontos na aquisição de livros.
- Desconto na inscrição em outras sociedades.
A Diretoria está trabalhando para atingir um grande número de sociedades e favorecer o intercâmbio entre Sociedades!

VENHA SER SÓCIO DA SBF VOCÊ TAMBÉM! SE ASSOCIE JÁ !!!
Site: http:www.sbfito.com.br
LOCALIZAÇÃO E CONTATO COM A SEDE
A Sociedade Brasileira de Fitopatologia tem como sede as Salas 102 e 103, Edifício Athenas, SGAS 902, Bloco B, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70390-020, e foro a cidade de Brasília, DF.
Telefone de contato: (61) 3225 2421 (De 9:00 às 13:00 h) ou pelo e-mail: sbfito@sbfito.com.br.

