
LIGA ACADÊMICA DE ORTOPEDIA 

E TRAUMATOLOGIA DE PENÁPOLIS 

 

PORTARIA Nº05, DE 19 DE SETEMBRO DE 2020 

(Dispõe sobre facultatividade de membros titulares em desenvolvimento científico) 

 

JOSUÉ GALDINO CORRÊA JUNIOR, Presidente da Liga Acadêmica de Ortopedia 

e Traumatologia de Penápolis, no uso de suas atribuições legais, HEIKE FELIPE 

RANGEL DIAS, Secretário da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de 

Penápolis, no uso de suas atribuições legais e JOSÉ PAULO MACEDO SILVA, Diretor 

Científico da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, no uso de suas 

atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

Art. 1 – Torna-se facultativo a participação dos Membros Titulares da Liga Acadêmica 

de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis (LAORTO-Penápolis) no desenvolvimento 

de trabalhos Científico da LAORTO-Penápolis. 

1. O período de vigência deste documento é de 1 (um) semestre letivo; 

2. Este documento tem validade apenas para o 2º (segundo) semestre letivo de 2020; 

3. Os participantes podem optar por participarem da produção científica, deve 

pronunciar seu interesse até o dia 25 de setembro de 2020; 

4. Todos os membros titulares que optarem por desenvolver o artigo científico, terão 

carga horária adicional no certificado anual de membros titulares; 



Art. 2 – Este documento tem como argumento a pandemia do SARS-Cov-2, o qual 

impossibilita que os membros titulares frequentem as unidades de coleta de dados para 

desenvolvimento científico; 

1. O trabalho científico da LAORTO-Penápolis, será feito de modo remoto; 

2. O trabalho científico da LAORTO-Penápolis, será uma revisão bibliográfica e não 

mais uma coleta de dados de pacientes; 

3. O trabalho da LAORTO-Penápolis, será indicado como um dos pilares da 

educação exigidos pela instituição de ensino superior – FUNEPE. O qual será 

entregue um relatório semestral de seu desenvolvimento. 

Art. 3 – Este documento não anula o Estatuto da Liga Acadêmica de Ortopedia e 

Traumatologia de Penápolis da Fundação Educacional de Penápolis, mas o altera por um 

período específico de acordo com o Art.1 § 1, 2 e 3 desta presente Portaria. 

Art. 4 – Essa Portaria entra em vigor e passa a produzir efeitos na data de sua publicação, 

revogando quaisquer disposições em comentários. 
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Penápolis, 19 de Setembro de 2020 
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