
Estatuto da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis da 

Fundação Educacional de Penápolis - FAFIPE/FUNEPE 

Capítulo I 

Das Denominações, Duração e Fins 
  

Art. 1 – A Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis da Fundação            

Educacional de Penápolis (FUNEPE), doravante designada somente por “LAORTO -         

Penápolis”, constitui-se de uma associação civil estudantil sem fins lucrativos,          

constituída por tempo indeterminado, com sede na cidade de Penápolis, estado de São             

Paulo. 

Art. 2 – São finalidades da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis: 

I. Promover o estudo e a difusão de conhecimentos sobre temas ligados à saúde,             

em geral, e relacionados à Ortopedia, Traumatologia e Medicina Esportiva, em           

particular; 

II. Aprimorar a formação médica e acadêmica de seus sócios e dos alunos de             

Graduação em Medicina da Fundação Educacional de Penápolis; 

III. Contribuir para a formação de recursos de qualquer natureza que visem melhorar            

o atendimento de pacientes de Ortopedia, Traumatologia e Medicina Esportiva; 

IV. Participar de campanhas que visem educar, conscientizar e esclarecer a          

população sobre temas relacionados à sua saúde, bem como organizá-las; 

V. Interagir com outras associações, governamentais ou não-governamentais,       

brasileiras ou estrangeiras, objetivando interceder de maneira positiva para         

promoção da saúde; 

VI. Promover o estudo e difusão da ciência, por meio da pesquisa, sobre os temas              

ligados à saúde, em geral, e relacionados à Ortopedia, Traumatologia e Medicina            

Esportiva, em particular. 

 

 



Capítulo II 

Das Relações Acadêmicas e Associações 
  

Art. 3 - A Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis é academicamente ligada à               

Disciplina de Ortopedia e Traumatologia da Fundação Educacional de Penápolis,          

doravante designada apenas por “FAFIFE/FUNEPE”. 

Art. 4 – É responsabilidade do Preceptor da Liga de Ortopedia e Traumatologia de              

Penápolis assessorá-la científica e academicamente, garantido a qualidade dos trabalhos          

desenvolvidos e assegurando a correção das informações e serviços prestados à           

comunidade. 

Art. 5 – É dever da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, através de seus                

representantes, apresentar à FAFIPE/FUNEPE todo o material informativo destinado à          

população e à comunidade acadêmica, bem como programas científicos, para que sejam            

revistos, corrigidos, aprovados ou desaprovados, visando garantir a correção desses. 

I. É de responsabilidade da FAFIPE/FUNEPE a correção das informações médicas          

e científicas divulgadas pela Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis           

em qualquer tipo de impresso distribuído à população; 

II. No caso de algum material ser divulgado sem a devida aprovação da            

FAFIPE/FUNEPE, a responsabilidade social das informações nele contidas        

serão de responsabilidade dos Sócios responsáveis pela divulgação. 

Art. 6 – A FAFIPE/FUNEPE oferecerá à Liga de Ortopedia e Traumatologia de             

Penápolis, de acordo com o que está solicitar, um programa que tem as seguintes              

finalidades gerais: 

I. Difusão de conhecimentos que possam contribuir para a boa formação          

acadêmica do aluno do curso de Medicina, em especial nas áreas de cirurgia,             

clínica, pronto atendimento; 

II. Colocar o estudante de medicina em contato direto com o tema “ortopedia ,             

traumatologia e medicina esportiva” a fim de que entenda as proporções que este             

alcança; 



III. Proporcionar a iniciação em atividades científicas, estimulando a participação         

em Congressos, trabalhos, publicações e outras atividades ligadas à área de           

Ortopedia, Traumatologia e Medicina Esportiva; 

IV. Conscientização da população quanto ao tema, ficando reservada à Liga          

promoção de eventos sobre a ampla temática que envolve o assunto; 

V. Promoção à saúde e elaboração de propostas para melhorar a qualidade de vida             

da população. 

Art. 7 – São finalidades específicas do programa oferecido à Liga de Ortopedia e              

Traumatologia de Penápolis pela FAFIPE/FUNEPE: 

I. Educacionais: 

A. Realização de reuniões ordinárias entre docentes e alunos da Liga para a            

discussão de assuntos relacionados à Ortopedia e Traumatologia; 

B. Promoção de cursos ordinários com professores e profissionais da área          

de saúde, versando sobre o atendimento a ortopedia e traumatologia e/ou           

assuntos correlatos; 

C. Realização de estágios na forma de plantões, nos quais os membros           

entrarão em contato direto com o paciente; 

D. Toda a atuação acadêmica não conflita ou substitui os programas          

regulares do ensino oficial da LAORTO - Penápolis junto da Fundação           

Educacional de Penápolis. 

II. Científicos: 

A. Promoção de intercâmbio científico com sociedades e/ou serviços        

correlatos; 

B. Incentivo à participação de seus membros em equipes de pesquisa na           

área de ortopedia e traumatologia, objetivando a tomada de         

conhecimento do método científico pelos membros e integração destes         

ao processo de produção científica. 

III. Programa junto à comunidade: 

A. Planejamento e execução de campanhas informativas que esclarecem à         

população sobre a importância da ortopedia e traumatologia como         

problema de Saúde Pública, além de eventos e treinamentos junto à           

população. 



IV. Associações: 

A. Fica a cargo da Diretoria realizar qualquer tipo de vínculo com órgãos            

governamentais ou não-governamentais. 

1. Cabe a todos os membros titulares seguir as regras, respeitar e           

seguir a ética do estudante de medicina nas possíveis associações          

futuras da Liga. 

Art. 8 – A Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis é associada ao Centro               

Acadêmico Dr. Ramalho Franco, órgão representativo dos alunos de graduação em           

Medicina da Fundação Educacional de Penápolis e a Fundação Educacional de           

Penápolis, mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis           

doravante designada por “FAFIPE/FUNEPE”. 

Art. 9 – A Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis considerará as decisões do               

Centro Acadêmico Dr. Ramalho Franco e FAFIPE/FUNEPE de acordo com o melhor            

para seus sócios, a comunidade acadêmica e a população, se reservando ao direito de              

aceitá-las ou rejeitá-las. 

 

Capítulo III 

Dos sócios e funcionamento 
  

Art. 10 – Podem ser membros da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis os               

alunos de graduação em Medicina da Fundação Educacional de Penápolis que estejam            

cursando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto anos do curso médico. 

I. Deixa-se com a ressalva de que alunos do primeiro ano só podem ser membros              

da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis a partir do segundo semestre             

letivo, ou seja, é necessário ter cursado o primeiro semestre da graduação em             

Medicina. 

Art. 11 – O ingresso na Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis se fará por                

meio de processo seletivo de ingresso contendo prova teórica, prova prática e entrevista,             

da seguinte forma: 



I. No primeiro semestre de cada ano letivo será administrado para os alunos do             

primeiro semestre médico e outros anos médicos interessados em participar da           

Liga, um curso oficial da LAORTO – Penápolis; 

II. Após o mesmo, será publicado um edital de abertura de processo seletivo para             

ingresso de novos membros titulares nas dependências da Fundação Educacional          

de Penápolis; 

A. A aplicação e participação do processo seletivo de ingresso para a Liga            

de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis não contém custo algum ao           

candidato do processo seletivo. 

III. Após o mesmo, aberta inscrição é realizada prova escrita de seleção entre os             

inscritos, na qual serão selecionados os candidatos pela disciplina, que          

obtiverem a nota mínima exigida no edital do processo seletivo; 

IV. Estes serão submetidos a uma segunda seleção através de prova prática com o             

Preceptor da LAORTO-Penápolis e/ou Membro do Corpo Diretor da Liga de           

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, na qual serão selecionados os          

candidatos pela disciplina, que obtiverem a nota mínima exigida no edital do            

processo seletivo; 

V. Estes serão submetidos a uma terceira seleção através de entrevista com o 

Preceptor da LAORTO-Penápolis e/ou Membro do Corpo Diretor da Liga de 

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, na qual serão selecionados os membros 

titulares, desde que estes tenham obtido nota mínima exigida no edital do 

processo seletivo; 

A. Serão convocados para realização de matrículas de membros ativos a 

quantidade de vagas disponibilizada no edital de processo seletivo, 

respeitando-se o “art. 11, § VII” deste presente estatuto; 

B. Resguarda-se a possibilidade de existir uma lista de espera e/ou lista de 

membros ouvintes. Priorizando-se a classificação de lista de espera para 

ocupação de eventuais cargos subsequentes. 

VI. A partir desta seleção, os membros podem continuar na liga até o sexto ano              

médico, sem necessidade de novo processo seletivo; 

VII. A entrada de novos membros se faz mediante a número de ligantes inferior a              

trinta, no objetivo de completar trinta ligantes titulares; 



VIII. O período de vigência do processo seletivo de ingresso se dá no máximo de seis               

meses, não podendo este ser prorrogado. Após o término deste período dar-se-á            

um novo processo seletivo de ingresso. 

Art. 12 – Podem ser membros honorários ou ouvintes da Liga de Ortopedia e              

Traumatologia de Penápolis, sem poder de voto, antigos ligantes, já formados, que pela             

sua contribuição passada são convidados pela Liga de Ortopedia e Traumatologia de            

Penápolis, sendo esse convite aprovado em Assembleia Geral, ou antigos Presidentes,           

Secretários-gerais e Membros Ouvintes. 

I. Caracteriza-se membros “ouvintes” todos os alunos que demonstrarem interesse         

em participar da LAORTO - Penápolis, mas não foram selecionados para se            

tornarem membros titulares mediante a realização do processo seletivo de          

ingresso. 

Art. 13 – Quanto às atividades, da sua obrigatoriedade e de suas condições: 

I. Quinzenalmente, realizar-se-á, em horário extracurricular, aulas com preceptor        

da LAORTO-Penápolis. Tal evento será aberto à comunidade acadêmica, sendo          

divulgada para a mesma pelos meios adequados; 

II. Serão formados grupos de plantonistas, pertencentes respectivamente ao        

segundo  semestre do primeiro ano (L1) e segundo a sexto anos (L2, L3, L4, L5               

ou L6 respectivamente), que realizaram plantões junto aos Docentes da          

FAFIPE/FUNEPE, plantões estes de doze ou vinte e quatro horas, totalizando,           

em média, quarenta e oito horas mensais por membro; 

A. Necessita-se de aprovação do Preceptor, o qual deverá avaliar e          

qualificar o membro titular, se este está apto para a realização de            

plantões de doze ou vinte e quatro horas; 

B. Os plantões são compostos de atendimentos em pronto-socorros, cirurgia         

e clínica médica, o qual o membro ativo deve estar acompanhado do            

Preceptor. 

III. Durante os dias de aula normal o comparecimento ao plantão é facultativo até as              

20:00 horas, sendo obrigatório a partir das 20:00 até as 6:00 do dia subsequente; 



IV. Os plantões são facultativos para os membros que cursam o quarto, quinto e             

sexto anos médicos, devido à carga de atividades assistenciais já          

desempenhadas; 

V. A falta ao plantão e/ou atividades de extensão será considerada falta grave que,             

salvo justificativa e autorização prévias, implicará em exclusão do membro caso           

se repita três vezes dentro do semestre letivo; 

VI. Somente receberão certificados da LAORTO-Penápolis os membros que        

completarem um ano de participação com 75% de presença nos plantões (salvo            

faltas justificadas aceita pela Diretoria) e 75% das reuniões; 

VII. Os membros da Liga devem participar de campanhas assistenciais oficiais e           

pertencer a grupos de pesquisa científica da LAORTO - Penápolis. Obedecendo           

o Estatuto no Art. 13, § II, IV, V e VI.”. 

Art. 14 – Se, por qualquer motivo, algum dos participantes decidir deixar a Liga ou, por                

qualquer motivo, for excluído desta, este será substituído por um dos suplentes, sendo             

utilizado como critério de escolha a presença nas reuniões e participação em atividades             

da liga, em caso de empate, a decisão da Diretoria. 

I. Para que os membros titulares que queiram solicitar seu desligamento da           

Liga, é necessário que este solicite e preencha a “Carta de Desligamento” na             

secretaria da LAORTO - Penápolis, de acordo com o Capítulo VI, Art. 12º,             

PARÁGRAFO ÚNICO, do Regulamento Geral das Ligas Acadêmicas do         

CCBS/FAFIPE. 

Art. 15 – Quanto ao reconhecimento da participação em atividades. 

I. Somente receberão certificados de membro oficial da Liga de Ortopedia e           

Traumatologia de Penápolis pela FAFIPE/FUNEPE; aqueles membros que        

completarem o mínimo de um ano de participação nas atividades          

regulamentadas pelo artigo sete, respeitando as condições estabelecidas no         

referido artigo; 

A. Membros “ouvintes” terão direito a receber certificados de participação         

da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis. 

1. Sendo estes certificados enviados por meio eletrônico,       

mediante ao preenchimento de inscrição que será fornecido        



pela LAORTO - Penápolis, o qual será liberado para no início           

do ano letivo, juntamente com a matrículas dos membros         

titulares selecionados no processo seletivo; 

2. Ter frequentado as aulas expositivas e outras atividades        

extracurriculares, autorizadas pela Liga de Ortopedia e       

Traumatologia de Penápolis, para participação destes; 

3. Será emitido apenas um único certificado de participação,        

semestralmente, para os membros ouvintes. Estes certificados       

terão a carga horária de todas as atividades, as quais o           

membro ouvinte contabilizou presença. 

II. Os acadêmicos que atuarem na Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis            

por um período inferior a um ano não terão direito a declaração comprobatória             

ou certificado de sua atuação (salvos surgimentos inesperados aprovados pela          

Diretoria); 

III. A participação em campanhas assistenciais e de extensão implica em direito de            

documento comprobatório do mesmo. 

Capítulo IV 

Dos órgãos e suas finalidades 
  

Art. 16 – Especificamente da parte da associação estudantil, são órgãos da Liga de              

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis: 

● A Assembleia Geral 

● A Diretoria 

Seção I 

Da Assembleia Geral 
  

Art. 17 – A Assembleia Geral representa o órgão normativo e deliberativo secundário             

da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, do qual participam, com direito a              

voto nas deliberações, todos os seus membros regulares. 



Parágrafo único – Membros honorários não têm direito a voto nas Assembleias Gerais. 

Art. 18 – Compete à Assembleia Geral: 

I. Apreciar e julgar, em última instância, os fatos relacionados à Diretoria. 

Art. 19 – A iniciativa de mudanças no presente estatuto cabe a qualquer membro da liga                

de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, incluindo membros honorários, através da           

apresentação de propostas nas Assembleias Gerais Ordinárias ou convocadas para esse           

fim. 

Art. 20 – As Assembleias Gerais Ordinárias são convocadas semestralmente pela           

Diretoria. A convocação é feita através de circular interna com antecedência mínima de             

duas semanas. 

Art. 21 – Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas pela Diretoria ou            

mediante solicitação por escrito, acompanhada de assinatura de um terço dos membros.            

A convocação será feita mediante circular interna com antecedência mínima de uma            

semana. 

Art. 22 – As votações se darão por aclamação, cabendo a cada participante o direito a                

um único voto fechado, realizado pelo Google Forms, tendo acesso ao resultado de             

votação por meio de transparência pública no site da liga. 

I. Somente o Secretário da Liga Acadêmica de Ortopedia de Penápolis possui           

acesso a estes formulários; 

II. Este formulário poderá ser disponibilizado apenas mediante solicitação de         

órgãos superiores e/ou de instância jurídica nacional; 

III. Estes formulários preserva-se no direito de sigilo absoluto; 

IV. Seus resultados deverão ser publicados em meios de circulares internas oficiais           

da LAORTO - Penápolis, respeitando o Art. 22 do Estatuto da Liga Acadêmica             

de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis. 

Art. 23 – O quórum mínimo da Assembleia Geral é de dois terços de membros da Liga                 

de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis. Caso não seja possível a realização da             

Assembleia, cabe à Diretoria tomar as decisões pertinentes. 



Art. 24 – As decisões serão aprovadas pela maioria simples dos votos dos membros              

presentes na Assembleia. Geral, ou seja, metade dos votos mais um. Em caso de empate               

a decisão caberá à Diretoria. 

Seção II 

Da Diretoria: 

 
Art. 25 – A Diretoria representa a comissão executiva da Liga de Ortopedia e              

Traumatologia de Penápolis, sendo composta por: 

I. Presidente 

II. Vice Presidente 

III. Secretário Geral 

IV. Diretor Financeiro 

V. Diretor Científico 

VI. Diretor de Propaganda 

VII. Diretor de Plantões 

VIII. Diretor de Extensão 

IX. Preceptor 

Art. 26 – São elegíveis para a Diretoria membros da Liga de Ortopedia e Traumatologia               

de Penápolis que receberem indicações e aprovação da Diretoria já instaurada.  

Parágrafo único – os cargos de Presidente e Vice Presidente só poderão ser             

desempenhados por membros da liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis com            

participação de no mínimo um ano. Um mesmo elemento poderá desempenhar dois            

cargos na Diretoria, salvo a exceção do Presidente, o qual só poderá ocupar seu cargo.               

Poderá haver mais de um membro para o mesmo cargo, exceto para Presidente e Vice               

Presidente. 

Art. 27 – O mandato da primeira Diretoria será vitalício, ou seja, a Diretoria se manterá                

até o último semestre da graduação de Medicina da Fundação Educacional de            

Penápolis; 

I. Caso algum membro da Diretoria venha a deixar o cargo, este ficará a caráter              

indicação pela Diretoria; 



II. Em caso de improdutividade apresentada por algum membro da Diretoria, cabe           

a questão ser levantada e encaminhada à Assembleia Geral, para que esta seja             

avaliada e julgada. 

A. A insatisfação e/ou improdutividade, compete a qualquer membro        

titular da LAORTO - Penápolis levantar provas e apresentá-las em          

Assembleia Geral; 

B. Para que essas questões sejam levadas à Assembleia Geral para          

avaliação e julgamento, deve-se registrar um pedido formal a algum          

membro da Diretoria (não investigado) para registro e        

protocolamento deste junto a Diretoria da Liga e CCBS/FAFIPE. 

C. O investigado estará sujeito às penas cabíveis e decididas pela          

Assembleia Geral, Diretoria (investigado, não possui poder de voto)         

e/ou CCBS/FAFIPE. 

Art. 28 – São funções da Diretoria, apresentar semestralmente um relatório para a             

Assembleia Geral. 

I. Resultados de pesquisa; 

II. Orçamentos de atividades; 

III. Balanço financeiro; 

IV. Balanço de frequência dos membros titulares; 

V. Atividades realizadas no semestre. 

Art. 29 – São atribuições do Presidente: 

I. Representar a Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis junto ao           

FAFIPE/FUNEPE e à comunidade, assim como em juízo ou fora dele; 

II. Dirigir a Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, com o auxílio dos             

demais membros da Diretoria, coordenando suas atividades; 

III. Expedir regulamentos para o cumprimento das normas contidas neste estatuto; 

IV. Celebrar tratados e contratos de natureza não-financeira, sujeitos a referendo          

pela Diretoria; 

V. Celebrar contratos de natureza financeira após aprovação da Diretoria; 

VI. Dar início aos cursos e seminários; 



VII. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral, expondo a             

situação da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis e solicitando           

medidas que julgar necessárias; 

VIII. Apresentar à FAFIPE/FUNEPE todo material informativo destinado à população         

ou à comunidade acadêmica, bem como os programas científicos, para          

aprovação 

IX. Assinar, com o Diretor Financeiro da Diretoria, os documentos e afins; 

X. Delegar uma ou mais das atribuições mencionadas nos incisos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e                 

9 a outros membros da Diretoria da Liga de Ortopedia e Traumatologia de             

Penápolis. 

Art. 30 – São atribuições do Vice-Presidente: 

I. Substituir, com as mesmas atribuições, o presidente, na ausência deste; 

II. Auxiliar o Presidente no exercício de suas funções; 

III. Realizar a apuração dos votos das decisões da Assembleia Geral; 

IV. Promover, junto ao diretor de propaganda, a divulgação dos cursos para a            

comunidade.  

Art. 31 – São atribuições do Diretor Financeiro: 

I. Assinar quaisquer documentos expedidos pela diretoria financeira juntamente        

com o presidente e secretário geral; 

II. Administrar os fundos e movimentar a correspondência financeira da Liga de           

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, sob supervisão da Diretoria; 

III. Apresentar semestralmente o balanço de contas da Liga de Ortopedia e           

Traumatologia de Penápolis à Diretoria e à Assembleia Geral; 

IV. Abrir e movimentar as contas e aplicações da Liga de Ortopedia e            

Traumatologia de Penápolis; 

V. Controlar o Livro Caixa. 

Art. 32 – São atribuições do Diretor de Propaganda: 

I. Buscar junto aos órgãos adequados a arrecadação de fundos para a Liga de             

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis; 

II. Elaborar, junto ao Vice Presidente, a divulgação dos cursos para a comunidade; 



III. Manter contato com outras Liga de Ortopedia e Traumatologia do Brasil,           

promovendo integração entre as mesmas; 

IV. Organizar, gerenciar e atualizar periodicamente a página da Liga de Ortopedia e            

Traumatologia de Penápolis na internet, bem como as páginas em redes sociais.  

Art. 33 – São atribuições do Diretor de Plantões: 

I. Informar, por escrito, os grupos de pessoas que realizarão plantões com os            

docentes da FAFIPE/FUNEPE, bem como divulgar a escala de plantões por           

meios adequados e acessíveis a todos; 

II. Informar-se do andamento dos estágios, e do cumprimento da carga mínima           

estipulada no Artigo sete; 

III. Advertir aos membros quanto a falta a plantões bem como aceitar justificativas            

para tanto; 

IV. Comunicar à Diretoria problemas no decorrer dos plantões, para que sejam           

tomadas providências; 

V. Auxiliar as demais diretorias em suas funções. 

Art. 34 – São atribuições da Secretária Geral: 

I. Agendar e comunicar aos docentes ou profissionais de saúde, a realização,           

temática e condições dos cursos a serem administrados; 

II. Agendar a realização de seminários e aulas propostos pelos membros da Liga de             

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis; 

III. Estabelecer, junto à Diretoria da Faculdade, os locais onde serão realizados os            

eventos da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, bem como solicitar            

à Faculdade o material de apoio didático necessário para os mesmos; 

IV. Informar à diretoria a respeito de possíveis problemas no planejamento dos           

eventos acima; 

V. Movimentar a correspondência da Liga de Ortopedia e Traumatologia de          

Penápolis; 

VI. Organizar, gerenciar e atualizar periodicamente o e-mail da Liga de Ortopedia e            

Traumatologia de Penápolis; 

VII. Informar a Diretoria sobre o conteúdo do referido e-mail; 

VIII. Elaboração de ATAS das Assembleias, reuniões e cursos. 



Art. 35 – São atribuições do Diretor de Extensão: 

I. Organizar as atividades de extensão em conjunto ao CCBS/FAFIPE; 

II. Organizar outras atividades de extensão da Liga de Ortopedia e Traumatologia           

de Penápolis; 

III. Divulgar e alimentar o site com informações das atividades de extensão da Liga             

de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis; 

IV. Auxiliar as demais diretorias em suas funções. 

Art. 36 – São atribuições do Diretor Científico: 

I. Elaborar uma lista com as principais linhas de pesquisa em ortopedia e            

traumatologia exercidas pelos docentes da FAFIPE/FUNEPE a fim de orientar          

os ligantes interessados em começar uma iniciação científica; 

II. Dar suporte aos ligantes que desejarem iniciar uma iniciação científica em           

ortopedia e traumatologia através de contato inicial com os docentes e dúvidas            

quanto ao início do processo de começar uma iniciação científica; 

III. Elaborar projetos de pesquisas, junto ao Preceptor, a serem executados pela Liga            

de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis durante a gestão vigente; 

IV. Auxiliar as demais diretorias em suas atividades. 

Art. 37 – São atribuições do Preceptor: 

I. Participar das reuniões convocadas pela Coordenação do FAFIPE/FUNEPE e/ou         

pela Diretoria; 

II. Colaborar no diagnóstico e determinação de prioridades de atuação no território           

onde exerce a função de preceptor; 

III. Organizar o espaço físico para realização das atividades hospitalares e clínicos; 

IV. Contribuir para a formação do estudante, sendo o elo entre o ensino e o trabalho               

(vivência profissional); 

V. Participar ativamente das reuniões de orientação dos estudantes; 

VI. Coordenar, juntamente com o tutor, as atividades das oficinas de integração           

ensino serviço na área de abrangência da unidade de saúde ao qual está             

vinculado; 



VII. Receber e supervisionar os estudantes nas atividades de ensino-         

pesquisa-extensão seja nas salas de aula ou nas unidades de saúde que integram             

o Projeto; 

A. Compete ao Preceptor definir a(s) linha(s) de pesquisa, tais como          

projetos, junto dos membros titulares da LAORTO - Penápolis. 

VIII. Manter registro atualizado da frequência dos estudantes nas áreas práticas          

médicas; 

IX. Manter canal aberto de diálogo com o preceptor, estudante e comunidade, para            

avaliação, agenda de eventos e educação permanente; 

X. Participar das reuniões convocadas pela coordenação da FAFIPE/FUNEPE 

XI. Avaliar os alunos; 

XII. Elaborar, juntamente com a Diretoria e os membros titulares, indicadores de           

avaliação/metas, conforme objetivos estabelecidos; 

XIII. Supervisionar a frequência e participação dos estudantes, incluindo o registro          

das atividades desenvolvidas até o dia 15 de cada mês; 

XIV. Elaborar relatórios das atividades segundo modelo e cronograma encaminhado         

pela coordenação. 

Capítulo V 

Do código disciplinar 
  

Art. 38 – Os integrantes da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis devem              

conhecer, respeitar e cumprir as disposições do presente estatuto. Cabe a eles zelar pelo              

seu cumprimento e relatar irregularidades à Diretoria ou à Assembleia Geral. 

Art. 39 – Todo e qualquer serviço prestado por integrantes da Liga de Ortopedia e               

Traumatologia de Penápolis no âmbito de seu funcionamento será voluntário, não sendo            

os mesmos remunerados pelo exercício de tais atividades. 

Art. 40 – O limite máximo de faltas em será de três por semestre, com justificativa                

aceita pelo Diretor de Plantões. 

I. O membro da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis não satisfeito            

com a não aceitação de sua justificativa poderá recorrer à Diretoria; 



II. O membro que possuir um número de faltas sem justificativa acima daquela            

estabelecida para reuniões, seminários e plantões receberá, primariamente, uma         

advertência escrita; 

III. O membro que faltar a plantão sem justificativa aceita receberá uma advertência            

por escrito do Diretor de Plantões; 

IV. A segunda falta sem justificativa aceita receberá uma advertência por escrito do            

Diretor de Plantões; 

V. A terceira falta não-justificada a plantões acarretará desligamento da Liga de            

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis; 

VI. O membro que faltar aos projetos de extensão da liga, quando escalado, sem             

justificativa aceita receberá uma advertência por escrito do Diretor de Extensão; 

VII. O membro que faltar pela segunda vez aos projetos de extensão da liga, quando              

escalado, sem justificativa aceita receberá uma advertência por escrito do          

Diretor de Extensão; 

VIII. A terceira falta não-justificada aos projetos de extensão da liga, quando           

escalado, acarretará desligamento da Liga de Ortopedia e Traumatologia de          

Penápolis; 

IX. O membro que faltar aos projetos de iniciação científica da liga, quando            

escalado, sem justificativa aceita receberá uma advertência por escrito do          

Diretor Científico; 

X. O membro que faltar pela segunda vez aos projetos de iniciação científica da             

liga, quando escalado, sem justificativa aceita receberá uma advertência por          

escrito do Diretor Científico; 

XI. A terceira falta não-justificada aos projetos de iniciação científica da liga,           

quando escalado, acarretará desligamento da Liga de Ortopedia e Traumatologia          

de Penápolis; 

XII. O membro que for excluído da Liga terá direito a certificado de participação,             

caso tenha participado, efetivamente, por no mínimo um ano. Porém não poderá            

voltar a participar desta em outros anos. 

Art. 41 – Todo o material didático produzido com verba da Liga de Ortopedia e               

Traumatologia de Penápolis ficará à disposição da Diretoria quanto a seu uso. 

Art. 42 – Os casos omissos serão julgados pela Diretoria. 



Capítulo VI 

Das atividades filantrópicas e financeiras da associação estudantil 

 
Art. 43 – Por se tratar de associação estudantil sem fins lucrativos, fica reservado à Liga                

de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis a participação em campanhas assistenciais e            

filantrópicas, sempre vinculadas a órgão competentes, sendo necessária para tanto a           

aprovação e o apoio do Centro Acadêmico “Dr. Ramalho Franco” e/ou da Fundação             

Educacional de Penápolis “FUNEPE”. 

Art. 44 – A Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis tem autonomia para              

obtenção de patrocínios e recursos junto à iniciativa privada e através de atividades             

como cursos e congressos, ficando os recursos disponíveis para: 

I. Divulgação das Atividades da Liga; 

II. Fomento a projetos de pesquisa que devem ser aprovados em Assembleia geral            

extraordinária; 

III. Financiamento de despesas de alunos para participação em congressos nacionais          

e internacionais, sendo necessária a aprovação pela Diretoria; 

IV. Financiamento de despesas para o membro que viajar para representar a Liga de             

Ortopedia e Traumatologia de Penápolis em reuniões e congressos que a           

Diretoria julgue importantes; 

V. Organização de eventos sociais; 

VI. Gastos com material didático. 

Parágrafo único - Fica a critério de aprovação primária pela Diretoria, custo mensal aos              

membros ligantes da Liga. Devendo este valor ser aprovado mediante a Assembleia. Os             

valores e métodos de cobrança devem ser aprovados pela Assembleia e publicados em             

formato de portaria anual pela Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis no site              

oficial da LAORTO - Penápolis. 

Art. 45 – A Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis se reserva ao direito de                

possuir uma ou mais contas bancárias e aplicações financeiras, movimentadas pelo           

Diretor Financeiro, Secretário Geral e o Presidente. 



Parágrafo único – As contas bancárias e aplicações só poderão ser abertas após             

aprovação pela Diretoria. 

Art. 46 – A Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis terá um Livro Caixa a ser                 

controlado pelo Diretor Financeiro. 

Art. 47 – Fica proibido a qualquer membro da Liga de Ortopedia e Traumatologia de               

Penápolis a utilização de recursos dessa para transações fins não constantes deste            

Estatuto ou não aprovadas pela Diretoria e/ou Assembleia Geral. 

Parágrafo único – A Diretoria pode autorizar o gasto de recursos da Liga de Ortopedia e                

Traumatologia de Penápolis para fins não previstos neste Estatuto. 

Capítulo VII 

Das Disposições Gerais 
  

Art. 48 - Membros da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis não respondem,              

nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações assumidas por outros membros ou pelo           

grupo que contrariarem o presente estatuto. 

Art. 49 – A Diretoria da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis responderá,              

coletiva ou individualmente, pelos atos praticados que contrariem os dispositivos destas           

normas. 

Art. 50 – Os membros da Diretoria, uma vez encerrados seus mandatos, não são              

responsáveis pelas obrigações contraídas em nome da Liga de Ortopedia e           

Traumatologia de Penápolis em virtude de ato de gestão, salvo em casos comprovados             

de irregularidades. 

Art. 51 – O não cumprimento das especificações estatutárias, de forma que            

caracterizado dolo, acarretará a destituição do órgão da Liga de Ortopedia e            

Traumatologia de Penápolis. 

Art. 52 – O uso indevido do nome da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis                

implicará em atitudes condizentes com o ato, a serem definidas pela Diretoria. 

Art. 53 – Caberá aos órgãos e membros da Liga de Ortopedia e Traumatologia de               

Penápolis o zelo pelo presente Estatuto. 



Art. 54 – Os casos omissos e dúvidas que, por acaso, surjam neste estatuto serão               

resolvidas pela Diretoria e/ou Assembleia Geral, dando preferência ao de instância           

superior. 

Art. 55 – Fica vedado ao graduando estar inscrito como membro regular em mais de               

duas Liga Acadêmica da Fundação Educacional de Penápolis, de acordo com o Capítulo             

III, Art.10º, §1º do Regulamento Geral para Ligas Acadêmicas do CCBS/FAFIPE. 

Art. 56 – Os membros da Diretoria, serão compostas mediante aos criadores e             

desenvolvedores do presente estatuto. 

I. Os graduandos de Medicina da Fundação Educacional de Penápolis, tais como           

desenvolvedores do presente estatuto, estão divididos e apossados de seus cargos           

da seguinte forma: 

A. Presidente – Josué Corrêa Galdino Junior 

B. Vice Presidente – Ana Luiza Marangon Marin 

C. Secretário Geral – Heike Felipe Rangel Dias 

D. Diretor Financeiro – Wigor Francisco Santos da Silva 

E. Diretor Científico – José Paulo Macedo Silva 

F. Diretor de propaganda - Beatriz Silva Fernandes 

G. Diretor de plantões – Heike Felipe Rangel Dias 

H. Diretor de Extensão – Beatriz Silva Fernandes 

I. Preceptor – Dr. Luiz Fernando do Souto Fink 

Art. 57 – Este presente estatuto está sujeito a alterações mediante aprovação em             

Assembleia Geral, respeitando os Art. 19, 20, 21, 22, 23 e 24 deste presente Estatuto. 

Art. 58 – Este estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela FAFIPE/FUNEPE               

e CCBS/FAFIPE, passando a produzir efeitos na data de sua publicação, revogando            

quaisquer disposições em comentários. 

Penápolis, 06 de julho de 2020 

*Reformulado mediante aprovação em Assembleia Geral Ordinária, em 08 de dezembro           

de 2020.  



 

 


