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Capítulo I - Da Definição, Objetivos e Finalidades 

Artigo 1º. As Ligas Acadêmicas criadas no âmbito do Centro de Ciências Biológicas 

e da Saúde da FAFIPE/FUNEPE e Centro Acadêmico Dr. Ramalho Franco, são 

organizações estudantis que visam complementar a formação acadêmica, em uma 

área específica de uma disciplina, por meio de atividades que atendam os princípios 

do tripé universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Parágrafo único. A Liga Acadêmica apresenta como princípios educacionais, as 

seguintes competências e habilidades gerais, em acordo com o conjunto de Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso de Graduação em Medicina: 

I. Atenção à Saúde; 

II. Tomada de decisões; 

III. Comunicação; 

IV. Liderança; 

V. Administração e gerenciamento; 

VI. Educação permanente. 

Artigo 2º. As Ligas Acadêmicas são compostas e dirigidas por estudantes de 

graduação e supervisionadas por um professor orientador (coordenador) e/ou um ou 

mais preceptores, visando desenvolver o protagonismo estudantil em uma área 

específica do conhecimento, priorizando: 

I. A participação ou organização de cursos, seminários ou palestras; 

II. A participação em jornadas científicas, congressos, simpósios, fóruns; 

III. O aprofundamento de estudos multidisciplinares e desenvolvimento de ações com 

efeito multiplicador. 

Parágrafo único. A Liga Acadêmica observa a forma de uma organização estudantil, 

sem fins lucrativos, e seus objetivos devem ser exclusivamente de natureza 

acadêmica, definidas em Estatuto próprio, sempre de acordo com as normas 
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estabelecidas neste Regulamento Geral de Ligas Acadêmicas de Medicina de 

Penápolis. 

Capítulo Il - Da Criação da Liga Acadêmica 

Artigo 3º. Para criação de uma Liga Acadêmica, os alunos interessados devem obter 

o aceite da Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis, mediante 

uma proposta formal com os elementos constantes do artigo 4º e 6º deste 

Regulamento. 

Parágrafo único. A criação da Liga Acadêmica se dará por iniciativa de alunos 

matriculados no curso de Medicina do CCBS/FAFIPE, devidamente organizados em 

grupo mínimo de 8 (oito) membros, que apresentarão o projeto de criação da Liga, 

cuja análise e aprovação serão de competência da COLAMP. 

Artigo 4º. Para a Liga Acadêmica ser considerada ativa deverá apresentar um número 

mínimo de 8 (oito) e um número máximo de 20 (vinte) membros. 

Parágrafo único. O número máximo de membros poderá ser alterado mediante 

justificativa apresentada à Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de 

Penápolis, que deferirá ou não a alteração. 

Artigo 5º. As Ligas Acadêmicas deverão realizar processo seletivo, no intervalo de 

01 (um) a 02 (dois) anos, oferecendo vagas para novos membros, conforme a 

disponibilidade da mesma, no número mínimo de 05 (cinco) vagas. 

Parágrafo único. Nos casos de necessidade de processo seletivo extraordinário, a Liga 

Acadêmica deverá submeter proposta devidamente justificada à Coordenação de 

Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis. 

Artigo 6º. Para a abertura de uma Liga Acadêmica os alunos deverão: 

I. Consultar a Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis se já 

existe alguma Liga com tema escolhido para abertura de Nova Liga Acadêmica. 

II. Enviar uma solicitação formal com a futura diretoria da Liga Acadêmica de 

acordo com o modelo disponibilizado pela COLAMP (Carta de Intenção de 

Abertura de Liga Acadêmica); 
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a) O grupo de alunos poderá optar por criar um grupo de estudos sobre a área 

que a Liga Acadêmica irá abordar com no decorrer do semestre letivo antes 

do período de submissão de novas Ligas Acadêmicas, com o intuito de indicar 

aos discentes de graduação em medicina que haverá uma liga sobre aquele 

determinado assunto. 

b) Para ser considerado um grupo de estudos autorizado, os alunos devem ter 

enviado a carta de intensão anteriormente e reconhecido pela COLAMP. 

c) Caso a COLAMP receba mais de uma intensão de criação de liga para uma 

determinada área, a mesma será considerada em ordem de envio da carta de 

aceite, sendo assim, terá prioridade de abertura o aluno que enviar 

primeiramente a carta ao e-mail da COLAMP. Será considerado a data de 

recebimento em e-mail. 

III. Respeitar o período de submissão de criação de novas Ligas Acadêmicas de 

Medicina, que será estipulado e publicado pela Coordenação de Ligas 

Acadêmicas de Medicina de Penápolis 2 (duas) vezes no ano. Sendo que será 

aberto no semestre anterior para ativação no próximo semestre; 

IV. Entregar à COLAMP os seguintes documentos dentro do prazo estabelecido: 

a) ANEXO I - FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CRIAÇÃO DE 

LIGA ACADÊMICA. 

b) ANEXO II - CARTA DE ACEITE DO PROFESSOR COORDENADOR DA 

LIGA. 

Parágrafo único. Para fins de elaboração da documentação da Liga, a COLAMP 

disponibilizará os modelos dos anexos necessários, publicamente para acesso de 

todos os discentes da graduação em medicina. 

Artigo 7º. Na Proposta inicial (Anexo I) a COLAMP deverá aprovar a proposta de 

criação da Liga Acadêmica: 

I. Avaliando se a disciplina, objeto de criação da Liga, está de acordo com a fase 

acadêmica dos componentes que pretendem criá-la. 

II. Verificando se o Professor Orientador pertence ao quadro de funcionários da 

FAFIPE/FUNEPE e se sua formação é pertinente para orientação na área de 
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atuação da Liga, salvo exceção das ligas acadêmicas que ainda não possuem 

matérias com professores na área determinada, o qual deverá assinar uma carta de 

aceite especifica para tal. 

III. Informando ao orientador que cada professor poderá orientar até no máximo 2 

(duas) Liga Acadêmica, e será responsável por: 

a) Supervisionar, apoiar e registrar as atividades da Liga. 

b) Acompanhar os encontros periódicos da Liga, bem como os eventos e as 

atividades realizadas. 

c) Validar o Relatório Semestral de Atividades realizadas pela Liga, que deve ser 

entregue na Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis, no 

último dia letivo do mês de JUNHO e DEZEMBRO. 

Artigo 8º. Caberá ao Presidente ou Secretário da Liga encaminhar a documentação 

das Ligas para a Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis, que 

verificará se os documentos estão de acordo com o Regulamento Geral das Ligas 

Acadêmicas de Medicina de Penápolis. 

Artigo 9º. Caberá à Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis, 

após a análise e aprovação, encaminhar uma cópia da documentação recebida à 

Coordenação de Pesquisa e Direção Geral da FUNEPE, com o intuito de informar 

sobre a nova liga acadêmica e a área que aborda. 

 

Capítulo III - Do Ingresso de Membros à Liga Acadêmica 

Artigo 10º. Caberá à Liga apresentar critérios claros e precisos quanto ao ingresso de 

novos membros de acordo com as recomendações expressas neste Regulamento 

Geral. 

I. É limitada a participação do aluno a, apenas, 02 (duas) ligas concomitantemente. 

II. Os critérios para ingresso devem ser previamente explicitados na forma de edital 

público, de modo que os itens que serão valorizados fiquem claros. 

III. Caso haja realização de prova, esta deverá versar sobre o tema geral da Liga, e 

não necessariamente sobre as aulas do curso. O conteúdo para a prova e a 

bibliografia devem ser claramente divulgados, ou seja, a divulgação deve ser de 
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tal forma a garantir o livre acesso dessas informações a qualquer aluno habilitado 

a ingressar à Liga. 

 

Capítulo IV – Dos Membros Aspirantes 

Artigo 11º. As Ligas Acadêmicas poderão aceitar membros aspirantes (ouvintes) para 

participar das suas atividades. O número de membros aspirantes é determinado pelo 

estatuto de cada Liga, e não será considerado pelo limite máximo determinado neste 

regulamento. 

I. A Liga tem autonomia para definir quais serão as atividades abertas aos membros 

aspirantes. 

II. Os membros aspirantes não terão direito ao certificado de participação da Liga 

Acadêmica, podendo ser beneficiados nos editais de processos seletivos da Liga 

ou com certificado de atividades de produção da Liga Acadêmica. 

 

Capítulo V – Do Funcionamento da Liga 

Artigo 12º. A Liga deve elaborar um planejamento de suas atividades do semestre, que 

deve ser aprovada pelo professor orientador, contendo: 

I. Dias e local dos encontros de seus membros; 

II. Atividades previstas; 

III. Eventos previstos. 

Parágrafo Único – Toda vez que a Liga se reunir para realizar suas atividades deverá 

ser lavrada a ATA seguindo o modelo anexo (ANEXO IV - ATA PARA LIGAS) e 

protocola-la em até no máximo 15 (quinze) dias após sua realização. 

Artigo 13º. A Liga deverá apresentar os relatórios semestrais (ANEXO III - 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS) no último dia letivo do mês de 

JUNHO e DEZEMBRO. 

Parágrafo Único. A Liga que não tiver realizado nenhuma atividade no semestre ou 

não entregar o relatório nas datas previstas será considerada inativa e não poderá ter 
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atuação acadêmica na FAFIPE e C.A.R.F., deve-se respeitar os critérios de avaliação 

estipulados no Estatuto da Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de 

Penápolis do Centro Acadêmico Dr. Ramalho Franco. 

Artigo 14º. As Ligas que não tiverem sua documentação aprovada pelo Coordenação 

de Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis, ou não entregarem os relatórios de 

Atividades nas datas especificadas no Art. 13º, não poderão atuar no semestre 

seguinte, deve-se respeitar os critérios de avaliação estipulados no Estatuto da 

Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis do Centro Acadêmico 

Dr. Ramalho Franco. 

Artigo 15º. A Liga poderá reunir também alunos de outros cursos, pelo caráter 

interdisciplinar de seus projetos. 

Parágrafo Único. O presidente da Liga, bem como sua diretoria, deverá ser composto 

por alunos regularmente matriculados na Unidade à qual a Liga estiver vinculada. 

Artigo 16º. São consideradas atividades da Liga Acadêmica: 

I. É sugerido que a Liga Acadêmica possua uma carga horária mínima de uma hora 

semanal por aluno. 

II. Podem ser contempladas atividades práticas e teóricas na carga horária estipulada 

acima, segundo critério de funcionamento da Liga Acadêmica, estabelecido em 

seu respectivo Estatuto. 

III. São consideradas atividades teóricas da Liga Acadêmica: aulas teóricas sobre 

temas que atendam ao escopo da área de concentração da Liga Acadêmica, 

discussão de casos clínicos, discussão de artigos científicos, cursos introdutórios, 

jornadas, simpósios e eventos interligas. 

IV. São consideradas atividades práticas da Liga Acadêmica: acompanhamento de 

atividades ambulatoriais, acompanhamentos de procedimentos cirúrgicos, 

acompanhamentos de visitas a pacientes, atividades realizadas no pronto-socorro, 

enfermaria, laboratório, Serviço de Verificação de Óbito, prática cirúrgica em 

cobaias animais, ou outro local desde que em consonância com a entidade de 

supervisão e colaboradora na regulamentação das Ligas Acadêmicas na 

instituição; 
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Artigo 17º. São consideradas atividades relacionadas ao tripé universitário: 

I. Atividades de Ensino – atividades teóricas e práticas conforme o Art. 16°, §II; 

II. Atividades de Pesquisa – revisão de prontuários para apresentação de relato de 

caso, pesquisas clínicas do hospital de ensino, projeto de Iniciação Científica na 

área, trabalhos científicos com dados obtidos através de mutirão/feira da saúde, 

análise prontuários para confecção de banners/artigos e discussão de artigos 

científicos. É sugerido e incentivado que a Liga Acadêmica possa auxiliar a 

publicação científica aos membros. 

III. Atividades de Extensão – mutirão/feira de saúde voltada ao bem estar da 

população, campanhas ou consultorias à população, manuais/panfletos/sites 

informativos à população e palestras/simpósios que possam abranger diversas 

áreas da saúde, cujo público alvo se estenda além da área da Medicina. 

Artigo 18º. A Liga Acadêmica apresentará à Coordenação de Ligas Acadêmicas de 

Medicina de Penápolis um Estatuto que passará por análise da Coordenação da 

COLAMP, e orientada para modificações, caso necessário, contendo: 

I. A denominação, os fins e a sede da Liga Acadêmica; 

II. Os requisitos e métodos para a admissão e exclusão dos membros; 

III. Os direitos e deveres dos membros; 

IV. O modo de constituição e de funcionamento da Liga Acadêmica com descrição 

das atividades realizadas, informando o horário, local, e a quantidade de membros 

que serão comportados em cada atividade; 

V. Critérios de avaliação e frequência; 

VI. Associação a Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis, órgão 

responsável pelas ligas acadêmicas do Centro Acadêmico Dr. Ramalho Franco. 

VII. As condições para a alteração das disposições regimentais e para a 

dissolução da Liga Acadêmica; 

VIII. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. 

Parágrafo Único – As Ligas Acadêmicas que não apresentarem o devido Estatuto 

poderão ser classificadas como irregulares ou até mesmo desvinculadas da entidade 

de supervisão e colaboradora na regulamentação das Ligas Acadêmicas no C.A.R.F. 
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Artigo 19º. A liga acadêmica deverá efetuar uma avaliação (teórico e/ou prático) no 

final de cada ano letivo, com o intuito de verificar o interesse e desempenho de seus 

ligantes. Cabe a cada estatuto próprio informar a porcentagem mínima avaliativa para 

manter o aluno como ligante, desde que esta seja igual ou superior a 50% do método 

avaliativo utilizado. 

Artigo 20º. Compete à Liga: 

I. Desenvolver suas atividades no horário de funcionamento do curso, quando 

utilizar o espaço físico ou equipamentos desta, conforme o calendário acadêmico. 

II. Respeitar a política de propriedade Intelectual da FAFIPE/FUNEPE; 

III. Apresentar relatórios semestrais de todas as suas atividades ao Coordenador de 

Pesquisa, contendo a assinatura do Professor Orientador.  

Artigo 21º. É vedado à Liga Acadêmica: 

I. Transformar-se em mecanismo paralelo aos do próprio C.A.R.F.; 

II. Remunerar seus membros devendo eventual receita obtida, ser aplicada na própria 

Liga; 

III. Prestar serviços ou realizar atividades distintas, sem pertinência com a formação 

acadêmica e dissociada dos Projetos Pedagógicos dos Cursos do CCBS FAFIPE/ 

FUNEPE.  

 

Capítulo VI - Da Certificação 

Artigo 22º. A certificação dos membros das LIGAS, pelo C.A.R.F. e 

FAFIPE/FUNEPE, estará condicionada ao cumprimento deste regulamento, bem 

como sua participação por um período mínimo de 1 (um) ano, condicionado no 

mesmo cargo.  

I. Para ter direito ao certificado de participação em atividade própria da Liga o 

graduando deve ter no mínimo 75% de presença na atividade da Liga. Cabe à Liga 

registrar e contabilizar a frequência de seus membros às atividades desenvolvidas; 

II. A solicitação de certificação deverá ser feita no formulário próprio 

(disponibilizado pela COLAMP), e assinada pelo presidente da Liga Acadêmica 
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e entregue a COLAMP. A entrega da certificação será de até 30 (trinta) dias da 

entrega deste formulário. 

a) Cabe a COLAMP definir o prazo para entrega de tal formulário. 

III. Todos os certificados serão com artes padronizadas alterando apenas a logo de 

cada liga acadêmica. 

IV. Todos os certificados serão liberados pela plataforma Even3, a qual será 

controlada pela Coordenação da COLAMP e CCBS/FAFIPE. 

Artigo 23º. Para manutenção da Liga, no caso de afastamento ou conclusão de curso, 

a presidência e diretoria decidiram, ainda em exercício, indicar os novos membros. 

Caso contrário a liga estará automaticamente extinta. 

I. Em caso de desistência do cargo de presidência ou da diretoria que interfira na 

hierarquia de sucessão destes cargos, os mesmos podem solicitar apoio da 

COLAMP para auxiliar na manutenção da mesma. 

II. Alunos que não desejarem mais pertencer a uma Liga deverão preencher o anexo 

(ANEXO V - CARTA DE DESLIGAMENTO DA LIGA) solicitando seu 

desligamento. 

 

Capítulo VII – Das Disposições Finais 

Artigo 24º. Os casos omissos neste Regulamento Geral serão resolvidos 

exclusivamente pela Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis, 

podendo estas solicitar apoio da diretoria do Centro Acadêmico Dr. Ramalho Franco, 

e quando necessário, o Conselho de Presidentes das Ligas Acadêmicas de Medicina 

de Penápolis. 

Artigo 25º. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Centro 

Acadêmico Dr. Ramalho Franco e/ou Conselho de Presidentes de Ligas Acadêmicas 

de Medicina de Penápolis, passando a produzir efeitos na data de sua publicação, 

revogando quaisquer disposições em contrário. 

Artigo 26º. Esse regulamento poderá ser reavaliado dentro de seis meses pela 

Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis para adequação, a partir 
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da data de aprovação deste Regulamento Geral ou a qualquer momento quando a 

maioria do diretório do Centro Acadêmico Dr. Ramalho Franco achar pertinente. 

 

Penápolis, 27 de setembro de 2021 

 

Coordenação de Ligas Acadêmicas de Medicina de Penápolis 

 

Centro Acadêmico Dr. Ramalho Franco 


