FLUXO RESUMIDO PARA ABERTURA E FUNCIONAMETNO
DAS LIGAS ACADÊMICAS
PRIMEIRO – A abertura de uma LIGA está condicionada primeiramente ao envio do
projeto da LIGA (os interessados podem solicitar ao NAEPS modelo de projetos). Este
envio deve ser realizado via E-MAIL (ao NAEPS pelo endereço eletrônico
fabiano.educ@gmail.com ) e também em CÓPIA IMPRESSA (também a este setor)
ASSINADA PELO

PROFESSOR ORIENTADOR e pelos acadêmicos fundadores

(quando for o caso).
O projeto deve estar em acordo com o modelo de descrição das Ligas (que será enviado
pelo NAEPS quando solicitada o pedido de abertura, conforme acima), com o
regimento interno de todas as Ligas Acadêmicas (que também será enviado pelo
NAEPS quando solicitado) e também em acordo com o regimento interno da
Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina – ABLAM (que será enviado
pelo NAEPS quando solicitado).
Será publicado um edital, anualmente, no mês de Setembro, para a inscrição dos
projetos de novas ligas.
SEGUNDO - Após o recebimento, o NAEPS analisará o pedido e emitirá parecer
(deferindo ou não) ao Conselho de Ligas Acadêmicas – CONLIG.
TERCEIRO - O CONLIG por sua vez, poderá acatar ou não o parecer do NAEPS.
QUARTO - Caso o CONLIG não tenha divergência ao parecer do NAEPS, deverá ser
realizada uma reunião conjunta entre estes órgãos, a fim de debater o assunto.
QUINTO - Caso o impasse permaneça, o caso poderá ser encaminhado ao Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, se uma das partes (NAEPS ou CONLIG) assim
entenderem.

SEXTO - Toda LIGA só

poderá

entrar

em

funcionamento oficial (com registro de atas válidas) a partir do processo seletivo que é
realizado anualmente no mês de novembro, em conjunto com todas as demais LIGAS já
em funcionamento.
SÉTIMO – Todas as LIGAS DEVEM (sob pena de serem extintas) comprovar ao
CONLIG - através de atas - a realização mínima de uma reunião mensal (ou totalizando
o número de reuniões correspondente ao número de meses letivo).

Atenciosamente;

____________________________________________________________
Prof. Fabiano Moreira da Silva
Coordenador do NAEPS – Núcleo de Assessoramento em
Educação Permanente em Saúde.

