
ESTATUTO DA LIGA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA DA SAÚDE (LAPS)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Artigo 1º - A (LAPS) - Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde é uma entidade sem

fins  lucrativos,  não  religiosa,  apolítica,  com  duração  ilimitada,  organizada  pelos

acadêmicos do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal

de  Juiz  de  Fora-Campus  Avançado  Governador  Valadares.  Este  Estatuto  objetiva

postular as normas que regeram o funcionamento e as atividades da liga.

Parágrafo Único - A expressão “Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde” passará a

ser designada, daqui por diante, somente pela palavra  LAPS,  e será representada

pelo logotipo abaixo (Figura 1) e pelos demais que seguem em anexo.

Figura 1: Logotipo LAPS

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS E SUAS FINALIDADES

Artigo 2º - A LAPS tem como objetivos:

I. Possibilitar  ao  aluno  a  vivência  em  atividades  de  âmbito  social  e

comunitário a partir da prática em saúde;

II. Promover projetos de pesquisa e extensão além de eventos científicos e

sociais, palestras, cursos, seminários, simpósios, congressos referentes à

psicologia da saúde que contribuam para o aprendizado acadêmico dos

alunos,  assim  como  o  desenvolvimento  da  saúde  da  população  de

Governador Valadares.

III. Permitir ao aluno o confronto com a realidade social e sanitária da rede de

saúde do município;



IV. Realizar grupos de discussão baseados na construção do conhecimento a

partir da troca de experiência e do espírito crítico;

V. Elaborar artigos científicos divulgando os principais resultados adquiridos

durante o estudo da psicologia da saúde,  com possível  participação em

Congressos e eventos científicos;

VI. Proporcionar à comunidade atendida pela Liga maior conhecimento acerca

da temática da saúde mental e do trabalho do psicólogo na saúde;

VII. Viabilizar trabalhos de prevenção e promoção de saúde aos usuários dos

serviços públicos de saúde do município e região;

VIII. Promover  aos  estudantes  maior  embasamento  teórico  na  área  de

psicologia médica;

IX. Mostrar a importância da relação médico-paciente para um olhar adequado,

além dos sintomas promovendo um atendimento humanizado longitudinal a

longo prazo.

X. Promover ações que instruam e capacitem o profissional a escutar o sujeito

de maneira efetiva, observa-lo, deixar que este fale, assim como suportar

seu silêncio e desdém, afim de fazer com que haja uma maior possibilidade

de compreensão do paciente. 

XI. Estudar e desenvolver intervenções no sentido psicossocial e biológico, já

que  essas  são  necessidades  distintas,  buscando  a  melhora  clínica,

psíquica  e  social  do  indivíduo  acometido  por  uma  doença.  A  fim  de

modificar as ações do sujeito para o mundo, contribuindo para a construção

da sua identidade, tornando-o competente para lidar com as adversidades

e viver com suas limitações.

XII. Desenvolver  pesquisas relacionadas às doenças psicossomáticas com a

finalidade  de  reconhecer  quais  são  os  efeitos  de  fatores  sociais  e

psicológicos sobre processos orgânicos do corpo.

XIII. Atuar  junto  à  sociedade,  realizando  atividades  com  o  objetivo  de  levar

alegria às crianças em ambientes hospitalares. Uma vez que a atividade

lúdica, além de ser o berço obrigatório das atividades da criança, auxilia na

adaptação,  na  motivação  e  na  recuperação  e  não  apenas  ocupando  o

tempo ocioso da mesma.

XIV. Contribuir  para a  formação de um profissional  com consciência  política,

cidadania e ética, que seja promotor da transformação da sociedade, que

alie competência a uma visão humanitária, vendo o paciente através e além

dos sintomas.



XV. Aprofundar  o  conhecimento  em  relação  aos  fatores  psicológicos  e/ou

conjunto de circunstâncias que podem influenciar a adesão ao tratamento e

a  aceitação  do  uso  de  medicamentos.  Isso  porque  a  participação

cooperativa do paciente é fundamental para o sucesso da terapia instruída

pelo profissional da saúde.

XVI. Aprofundar  sobre  os  mecanismos  de  defesa  do  indivíduo  diante  uma

situação  adversa,  visto  que  esses  são  processos  realizados  pelo

inconsciente,  isto  é,  ocorrem  independentemente  de  sua  vontade.  Tais

mecanismos preconizam proteger a autoestima do indivíduo e eliminar o

excesso de tensão e ansiedade, diminuindo seu efeito doloroso no aparelho

psíquico. Diante disso, seu conhecimento e identificação pelo profissional

de saúde, é imprescindível para garantir o equilíbrio entre o mundo externo

e o inconsciente do indivíduo, promovendo o enfrentamento da realidade de

maneira segura diante seu diagnóstico.

Artigo 3º - O encerramento da LAPS só será realizado por decisão unânime de seus

membros e coordenador em Assembleia Geral.

Parágrafo  Único  - A  presença  do  coordenador  em  Assembleia  Geral  deve  ser

convocada pelos membros da diretoria num prazo mínimo de 72 horas antecedentes à

Assembleia.

Artigo 4º - A LAPS realizará, pelo menos, um evento científico próprio por ano.

Parágrafo Único – O evento poderá contar com o apoio de o DiretórioAcadêmico

Eduardo Henrique Beber.

Artigo 5° - A liga deverá participar de eventos realizados em parceira entreunidade

acadêmica, representação estudantil e universidade, que apresentarãoà comunidade

acadêmica o andamento das atividades e os resultados deprojetos realizados pela

liga, conforme determinação do Conselho de Unidade.

Parágrafo Único – A LAPS poderá firmar convênios com ligas de outrasinstituições de

ensino superior, desde que o mesmo seja aprovado peloConselho de Unidade.

CAPÍTULO III – DOS MEMBROS

Artigo  6°  - A  LAPS  é  constituída  por  um  docente  efetivo  da  UFJF  –  GV,

cincoacadêmicos – os membros da diretoria –, e doze acadêmicos selecionados –os

membros efetivos –, além de profissionais colaboradores.



§1° - De acordo com as demandas, é prevista a alteração no número demembros e

colaboradores  da  LAPS,  desde  que  essa  alteração  respeite  oEstatuto  das  Ligas

Acadêmicas da Faculdade de Medicina da UniversidadeFederal de Juiz de Fora, em

vigor a partir de 2014.

§2°  -  Compõe  o  corpo  de  membros  fundadores  –primeiros  membros  diretoresda

LAPS-, os alunos Bruno Anício de Assis Cardoso,do 4° período de medicina, com o

cargo de secretário de comunicação; Carolina Ferraz da Silva Veiga, do 5° período de

medicina,  com o  cargo  de secretária  geral;  Igor  Pereira  Matos  de  Oliveira,  do  4°

período  de  medicina,  com  o  cargo  de  presidente;  Lígia  Carvalho  Barbosa,  do  4°

período de medicina, com o cargo de vice presidente e Maria Áurea Souza Menenguci,

do 4° período de medicina, com o cargo de tesoureira.

§3° - Compõe o corpo de orientador/ coordenador fundador – primeiro coordenador da

LAPS:

- Maria Gabriela Bicalho, professora da disciplina Psicologia Médica e Antropologia.

§4° -  Compõe o corpo de colaboradores fundadores – primeiros colaboradores da

LAPS:

- Gustavo Sáttolo Rolim, professor da disciplina Psicologia da saúde

- Tiago Guedes, professor da disciplina Psiquiatria

- Fabiane Rossi, professora da disciplina Psicologia Médica

§5º -  Os membros fundadores das ligas receberão certificado específico.

§6º  -  Serão  considerados  membros  efetivos  os  alunos  que  forem  aprovadosem

processo seletivo da LAPS, tendo como pré-requisito estar regularmentematriculado

nos cursos deMedicina, Odontologia, Fisioterapia ou Nutrição da UFJF-GV, ter cursado

a disciplina Psicologia Médica 1, no curso da Medicina; ou ter cursado a disciplina de

Psicologia da Saúde nos cursos de Fisioterapia, Nutrição e Odontologia.

§7º - Estudantes de outras unidades acadêmicas da UFJF poderão ingressarna LAPS,

desde que seja feita comunicação prévia ao Diretório  AcadêmicoEduardo Henrique

Beber, e que os mesmo possuam autorização por escrito daunidade em que estão

alocados.

§8° - Anualmente serão admitidos, por meio de processo seletivo, novosacadêmicos

que  preencherão  as  vagas  disponíveis  para  membros  efetivos.  Otempo  de

permanência do membro efetivo é de um ano. Após esse período, hápossibilidade de

reingresso pelo próximo processo seletivo.

§9°  -  O  acadêmico,  enquanto  membro  efetivo  da  liga  participará  dasatividades

contidas no estatuto da mesma, cumprindo cronograma deatividades correspondente

a 12 horas semanais.



§10º - O acadêmico limitará a sua participação como membro efetivo a apenas1 (uma)

liga.

§11° - O acadêmico, enquanto parte da diretoria, não estará vinculadodiretamente às

atividades  práticas  desenvolvidas  pela  liga.  Esse  parágrafo  nãose  aplica  aos

fundadores das ligas.

§12°  -  Anualmente  haverá  votação  em  Assembleia  Geral  para  escolha  dosnovos

membros diretores.

§13°  -  Os  membros  da  diretoria  não  poderão  ser  reeleitos,  respeitando  o

tempomáximo  de  1  (um)  ano  de  permanência  como  parte  da  diretoria.  Esse

parágrafonão se aplica aos fundadores das ligas.

§14° - Após o período de diretoria estes poderão permanecer na liga nacondição de

monitores  auxiliando  os  novos  membros  a  dar  continuidade  aostrabalhos

desenvolvidos.  Caso  algum  membro  da  diretoria  opte  por  nãopermanecer  como

monitor, a vaga poderá ser ocupada por um acadêmico ex-participante como membro

da LAPS.

§15º - Terão direito a receber certificados de participação, emitidos juntos ainstituição

de ensino superior (UFJF-GV) na qual a LAPS é vinculada, osmembros efetivos e os

membros diretores fundadores, que frequentaremassiduamente, no mínimo setenta e

cinco por cento de frequência dasatividades a partir da data de seu ingresso na liga.

§16º  -  Só  serão  entregues  os  certificados  de  participação  das  ligas  mediante

aapresentação anual de um relatório das atividades desenvolvidas, com seusregistros

de frequência, bem como as atas das reuniões periódicas das ligas, sendo respeitada

a frequência mínima de 75% para cada ligante/diretor nessasreuniões.

§17º - Os certificados de participação serão emitidos perante as assinaturasdo aluno

presidente do Diretório Acadêmico Eduardo Henrique Beber, dodiretor da Faculdade

de Medicina, do presidente da liga acadêmica e doorientador/tutor, após um ano de

permanência na liga.

§18º - O membro da LAPS que não cumprir com suas atribuições eresponsabilidades,

ou que se ausentar  continuadamente  dos encontros da liga,  exceto  se apresentar

justificativa que complete os critérios do artigo 18º, parágrafo 1º, deverá ser notificado

pelos  membros  diretores,  sendo  a  segundanotificação  passível  de  exclusão  do

integrante do grupo.

CAPÍTULO IV – DO PROCESSO SELETIVO

Artigo 7º - O processo de seleção dos membros interinos será realizado apartir da

publicação do Edital de Seleção de Membros Efetivos.



§1º - Após inscrição, realizada diretamente com a Diretoria da LAPS, haverá prova

escrita elaborada e corrigida pelos membros docentes coordenador e colaboradores

e/ou pelos diretores, de caráter classificatório.Concomitantemente à prova específica,

haverá a realização de uma entrevista com os participantes da seleção, realizada pelo

coordenador e/ou membros da diretoria, ou pessoa indicada pelos mesmos, de caráter

classificatório.  A realização  da  prova  dar-se-á  mediante  inscrição  prévia  epoderá

contar com pagamento da taxa do processo seletivo.

§2º - É obrigatória à presença de um membro do DAEHB nos processosseletivos das

ligas,  que  não  faça  parte  de  sua  diretoria  e  que  não  estejatentando  ingresso  na

mesma. Essa presença deverá ser registrada em ata comassinatura do integrante do

órgão de representação discente, de um diretor daliga e de duas testemunhas que

estejam tentando ingresso na mesma.

§3º -  Os candidatos deverão identificar  suas provas pelo número de matrículae/ou

CPF e/ou RG, não sendo permitida a identificação da mesma por qualqueroutro meio,

como através do nome do candidato.

§4º - A divulgação do resultado do processo de seleção será feita por meio decartazes

afixados  nos murais  disponíveis  no prédio  da  UFJF-GV,  pelo  e-mail  indicado  pelo

candidato no momento da inscrição e/ou pela(s) rede(s) social(is) da Liga.

§5º - Serão reservadas 50% das vagas oferecidas para estudantes de medicina. As

demais serão reservadas para os demais cursos, de acordo como artigo 6º, parágrafo

6º do presente estatuto.

§6º  -  Caso  o  número  de  candidatos  inscritos  seja  menor  do  que  as  vagas

disponibilizadas, a Diretoria deve estipular uma pontuação mínima definida emedital

de seleção vigente.

§7º - Em caso de empate, o critério de desempate terá a seguinte escala deprioridade:

1º. Maior nota na entrevista do processo seletivo;

2º. Maior nota na disciplina de pré-requisito;

3º. Índice de Rendimento Acadêmico (IRA);

4º. Não haver participado previamente como membro da LAPS;

5º. Sorteio.

§8º - Caso um membro seja desligado da LAPS, tanto por renúncia quantopor razão

prevista  no  presente  estatuto,  a  Diretoria  convocará  o  acadêmico  queestiver  na

categoria  de  suplente,  segundo  o  processo  seletivo  para  ingresso  na  LAPS.  A

convocação será realizada com prazo máximo de noventa 90 dias apartir da data da

prova para seleção dos novos membros.

CAPÍTULO V – DA DIRETORIA AOS MEMBROS INTERINOS



Artigo 8º - A Diretoria é o órgão executivo da LAPS composto de membrosdiscentes

obrigatoriamente do curso de Medicina, sendo os cargos:

I. Presidente

II. Vice Presidente

III. Tesoureiro

IV. Secretário

V. Diretor de Comunicações

§1º - Os cargos deveram ser ocupados por um membro da LAPS, salvo senão houver

candidato com este perfil.

§2º - A cada membro diretor da LAPS será fornecido um certificado adicional;

§3º  -  É  atribuição  dos  Diretores  estar  presente  nas  Reuniões  Deliberativas,

Assembleias Gerais, além das atividades e eventos promovidos pela LAPS.

§4º - Caso um Diretor renuncie ou perca seu mandato, um membro efetivointerino

substituto, que manifestar interesse, será submetido à aprovação dosdemais membros

na  Assembleia  Geral.  O  mandato  do  novo  Diretor  serácomplementar  ao  mandato

daquele que deixou ou foi afastado do seu cargo.

§5º  -  Será  permitida  a  criação  de  novos  cargos  na  diretoria  para  satisfazer

asdemandas de trabalho identificadas, respeitando o limite máximo de 7diretores.

§6º - Compete à Diretoria:

I. Dirigir e administrar as atividades da LAPS;

II. Regular e orçar despesas da LAPS;

III.  Prestar  todo  e  qualquer  esclarecimento  pedido  quando  houver  necessidade  e

conveniência;

IV. Excluir da LAPS os Diretores e Membros Efetivos que faltarem, semjustificativa, a

25% (vinte e cinco por cento) do total das atividades da LAPS;

V.  Realizar  as tarefas que lhes  forem atribuídas no prazo máximodeterminado em

reunião e registrado em Ata. Caso tal atribuição tenha caráterde urgência, deverá ser

realizada em, no máximo, três dias úteis;

VI.  Comunicar  aos  demais  Diretores  sempre  que  executar  qualquer  tarefa  aele

atribuída. Caso não consiga realizá-la, deverá recorrer ao auxílio dosdemais membros

ou diretores da LAPS, com prazo mínimo de três dias úteispara sua realização;

VII. Convocar as Assembleias Gerais de acordo com o consentimento damaioria dos

diretores da LAPS, respeitando os horários disponíveis dosmembros efetivos;

VIII.  Realizar  anualmente  uma  auto  avaliação  do  funcionamento  e  dasatividades

LAPS.

§7º - Compete ao presidente:

I. Atuar como intermediário entre o tutor e os demais membros da Liga;



II. Conduzir as ações propostas e homologadas pela Liga, suasdiscussões, reuniões

científicas e quaisquer atividades relacionadas;

III. Gerenciar o processo seletivo de novos membros;

IV.  Representar  oficialmente  a  Liga  em  eventos  sociais,  culturais,acadêmicos  e

jurídicos;

V.  Assinar,  juntamente  com  o  Tesoureiro  da  Liga,  toda  a  documentaçãorelativa  à

gestão financeira;

VI.  Zelar  pela  prática  das  diretrizes  estatutárias  e  pela  execução  dasatividades

programadas;

VII. Homologar, através de assinatura, a participação efetiva dos membrosquando da

entrega dos certificados.

§8º - Compete ao Vice-Presidente:

I. Substituir ou representar o presidente quando este estiverimpossibilitado de atuar,

assumindo suas atribuições interinamente.

§9º - Compete ao Tesoureiro:

I. Cuidar dos serviços de tesouraria, contabilidade e demais atividadesrelacionadas

com a gestão financeira da Liga;

II.  Apresentar balancetes mensais, ou, no prazo de três dias, quandosolicitado pela

Diretoria;

III. Apresentar um balanço geral ao término da gestão.

§10º - Compete ao Secretário:

I. Redigir e assinar as Atas de reunião de Diretoria e Reuniões Ordinárias,juntamente

com o Presidente;

II- Registrar e comunicar os membros acerca de faltas, atrasos e reuniõesordinárias e

extraordinárias.

§11º - Compete ao Diretor de Comunicações:

I. Convocar comissões específicas para viabilizar algum evento da LAPS;

II.  Elaborar,  em  conjunto  com  o  coordenador  e  colaboradores,  ocronograma  de

atividades  promovidas  pela  LAPS,  e  informar  esse  cronograma,bem  como  as

possíveis alterações nesse;

III.  Estabelecer  contato  com  outras  ligas  acadêmicas  com  o  objetivo  detrocar

informações e conhecimento teórico-práticos;

IV. Viabilizar a comunicação interna dos integrantes da LAPS por meio deferramentas

virtuais;

V. Estabelecer contato com outras instituições;

VI. Divulgar eventos relacionados à LAPS;



VII.  Imprimir  todos  os  ofícios,  certificados  e  demais  documentos  que  lheforem

passados com prazo hábil de três dias para sua entrega aos respectivosdestinatários;

VIII. Convidar profissionais para discursarem nas diversas atividadespromovidas pela

LAPS;

IX. Elaborar convênios com instituições no intuito de viabilizar atividades daLAPS;

§12º - A Diretoria apreciará os recursos porventura apresentados, por escrito, relativos

aos atos do Presidente.

Artigo 9º - Os membros efetivos são compostos por discentes da UFJF-GVdoscursos

Medicina,  Odontologia,  Fisioterapia  e  Nutrição–  com  possibilidade  de  inserção  de

novos cursos – sendo seus direitos:

I. Comparecer, manifestar-se, defender opiniões e votar nos assuntos dasAssembleias

Gerais;

II. Usufruir dos serviços prestados pela LAPS;

III. Discutir e apresentar propostas de interesse da LAPS; 

IV. Solicitar a prestação de contas dos movimentos financeiros feitos pelaLAPS e as

Atas das reuniões da Diretoria desde que quite com suasobrigações e respeitando os

prazos previstos neste estatuto;

V.  Requerer  a  convocação  de  Assembleia  Geral  Extraordinária,  fundamentada  em

motivos e/ou razões relevantes, com assinatura da maioriasimples dos associados.

VI. Votar e ser votado para os assuntos e cargos de Diretoria da LAPS, desde que

esteja em dia com suas obrigações.

Artigo 10º - São deveres dos membros efetivos:

I. Cumprir com as disposições deste estatuto, bem como com aquelasexpostas nos

contratos de convênios e parcerias, e com as decisões dasAssembleias Gerais;

II. Comparecer nas Assembleias Gerais, tendo ciência de que o nãocomparecimento

acarretará  na  perda  do  direito  de  discussão  e  voto,  bem  comoacatamento

incontestável das decisões tomadas;

III. Acatar e cumprir com as decisões da Diretoria, desde que estejam deacordo com o

presente estatuto;

IV. Representar a LAPS caso tenha assumido o compromisso dedeterminada atividade

ou por determinação do coordenador docente;

V. Cumprir os horários de todas as atividades e dos eventos da LAPS, bemcomo ser

assíduo nessas atividades;

VI. Cooperar para o desenvolvimento e prestígio da LAPS.



Artigo 11º - Somente será elegível para os cargos de Diretoria, o associadoque estiver

afiliado há pelo menos seis meses à LAPS e não estiver em débitocom seus deveres

de associado.

CAPÍTULO VI – DA COORDENADORIA E PROFISSIONAIS COLABORADORES

Artigo 12º - O coordenador da LAPS será necessariamente um professorefetivo da

UFJF-GV, com mandato de no mínimo dois anos, podendo ser reeleito infinitamente.

Em caso de ausência, o membro docente coordenadorpoderá indicar um substituto

que deverá ser aprovado em Assembleia Geral.

§1º - São atividades do Docente Coordenador:

I. Supervisionar as atividades da Liga;

II. Direcionar o processo de ensino-aprendizagem;

III. Possibilitar a utilização do seu título em publicações e apresentações detrabalhos;

IV. Engajar-se na busca de patrocínios e parcerias;

V. Participar das ações promovidas pela Liga.

VI. Checar o processo seletivo da Liga.

§2º - O orientador não poderá exercer esta função em mais de uma liga nomesmo

período.

CAPÍTULO VII – DO FUNCIONAMENTO

Artigo 13º - As atividades da LAPS deverão cumprir um cronogramacorrespondentes

a 12 horas semanais.

Parágrafo Único – Deverão ser realizados encontros periódicos entre osdiretores e

membros das ligas ao menos uma vez por mês.

Artigo 14º - O acadêmico, enquanto parte da diretoria, não está vinculadodiretamente

às atividades práticas desenvolvidas pela liga.

Parágrafo Único – Este artigo não se aplica aos fundadores das ligas.

Artigo  15º  - As  atividades  da  LAPS  poderão  ser  suspensas  durante  as

fériasacadêmicas por determinação da diretoria, juntamente com o coordenador,com

estabelecimento de uma data pré-determinada para o retorno dasatividades.

Parágrafo  Único  - A  diretoria  e  coordenador  poderão,  também,  suspender

asatividades da LAPS,  em determinados dias  quando julgar  necessário,  desdeque

apresentada justificativa plausível e com divulgação em tempo máximo detrês dias

para todos os membros efetivos. 



Artigo 16º - O não comparecimento em atividades, com a falsificação dedocumento

que comprove a presença, constitui agravo sério, implicando oimediato desligamento

do membro da LAPS.

Artigo 17º - Somente poderão frequentar as atividades da LAPS acadêmicosmembros

efetivos, além do coordenador e colaboradores. Já as reuniõescientíficas e palestras

de cunho social e acadêmico poderão ser abertas a nãomembros.

Artigo 18º - O limite máximo de faltas em atividades da LAPS é de 25% em um ano.

§1º  -  As  faltas  podem  ser  justificadas  com  até  uma  semana  de  sua  ocorrência,

merecendo abono, nos seguintes casos:

I. Falecimento de familiares;

II. Doença, somente mediante apresentação de Atestado Médico;

III. Congressos, somente mediante apresentação de certificado departicipação;

IV. Atividades curriculares, mediante apresentação da grade curricular oudeclaração

do professor da disciplina em questão;

V. A falta justificada pela participação em cursos de outras ligasacadêmicas contará

como meia (1/2) falta, somente mediante apresentação decertificado de participação;

VI. Outras justificativas são passíveis de análise pela Diretoria.

§2º  -  Aqueles que ultrapassarem o limite de faltas,  incluindo as nãojustificadas no

prazo previsto, serão automaticamente desligados da LAPS.

.

CAPÍTULO VIII – DAS REUNIÕES E ASSEMBLEIAS

Artigo 19º - Serão órgãos dirigentes da LAPS, a Assembleia Geral e adiretoria.

Artigo  20º - A  Assembleia  Geral  será  realizada  semestralmente  ou  a

qualquermomento  mediante  a  solicitação  com  antecedência  de  15  dias,  sendo

composta por membros da diretoria e membros interinos da LAPS, representando a

mais alta instância da mesma.

§1º - São atribuições da Assembleia Geral:

I. Apreciação da diretoria indicada;

II.  Examinar  e  julgar  o  relatório  de  atividades  realizadas  e  o  balançofinanceiro

apresentado pela diretoria da LAPS;

III. Discutir e adequar o cronograma das atividades do semestre seguinteproposto pela

diretoria;

IV. Avaliar as questões e deliberações propostas por seus membrosefetivos.



§2º - A data, hora e local da Assembleia Geral serão estabelecidos com pelomenos

sete dias de antecedência.

§3º - As deliberações da Assembleia Geral serão aprovadas por maioriasimples dos

votos apurados, quando presente um coro votante mínimo decinquenta por cento mais

um do total de membros efetivos.

§4º  -  Tem poder  de voto simples todos os  membros efetivos,  tendo ocoordenador

direito a participar das Assembleias, porém sem direito a voto.

§5º - Caso não houver coro mínimo, será convocada nova Assembleia com 48horas

de antecedência que terá validade independentemente de coro mínimo.

Artigo 21º - Nas reuniões Ordinárias e Extraordinárias as deliberações dadiretoria

serão tomadas por maioria simples de votos, tendo os membrosefetivos poder de voto

simples. Em caso de empate caberá à diretoria adecisão final.

Artigo 22º - As deliberações da diretoria terão força legal nas reuniões, ordinárias e

extraordinárias, somente quando estiverem presentes todos e nomínimo três membros

da  diretoria,  respectivamente,  e  poderão  ser  contestadasoficialmente  por  qualquer

membro efetivo, devendo então ser reavaliadas em Assembleia Geral.

§1º  -  No  caso  de  renúncia,  demissão,  perda  de  mandato  ou  incapacitação

doPresidente,  o  Vice  Presidente  assumirá  o  cargo  e  haverá  a  realização  de

umaAssembleia Geral para a votação do vice-presidente entre os membrosinterinos.

§2º - A diretoria se reserva o direito de deferir os pedidos de licença ou não.

Artigo 23º - As reuniões ordinárias serão realizadas pelo menos uma vez acada dois

meses.

§1º - É obrigatória a presença de todos os membros da diretoria nessas reuniões.

§2º - Obedecerão às seguintes normas:

I. Aprovação da ata da reunião anterior;

II. Leitura de informes;

III. Leitura de assuntos constantes na ordem do dia;

IV. Discussão e votação dos assuntos da ordem do dia;

V. Discussão de assuntos diversos, que só poderão ser votados na reuniãoordinária

seguinte ou em reunião extraordinária convocada para esse fim.

§4º - A Ordem do Dia deverá ser organizada e entregue aos membros dadiretoria com,

pelo menos, 24 horas de antecedência da realização da reunião.

§5º - Os assuntos que surgirem após a entrega da Ordem do Dia serãodiscutidos e

votados como assuntos diversos.



§6º - Qualquer associado poderá requerer a introdução de qualquer assuntode seu

interesse  na  Ordem  do  Dia,  desde  que  requerido  com  no  mínimo  48horas  de

antecedência.  Fica  a  cargo  da  diretoria  aceitar  ou  não  a  introdução  doassunto

solicitado na Ordem do Dia, respeitando o parágrafo 4º deste artigo.

Artigo  24º  - As  reuniões  extraordinárias  serão  realizadas  por  convocação

doPresidente ou da maioria dos membros da Diretoria com, no mínimo, 24 horasde

antecedência.  A  antecedência  poderá  ser  proscrita  caso  estiverem  cientes

edisponíveis  todos os membros da Diretoria,  os quais  atestarão suadisponibilidade

pela assinatura da ata da reunião.

CAPÍTULO IX – DA ELEIÇÃO E PASSAGEM DE CARGOS

Artigo 25º - A apresentação dos cargos e suas atribuições deverá serrealizada em

Assembleia Geral.

§1º - Os cargos dos membros fundadores são:

I. Presidente – Igor;

II. Vice Presidente – Lígia;

III. Tesoureiro – Maria;

IV. Secretário – Carol;

V. Diretor de Comunicações – Bruno.

Artigo 26º - A sucessão da diretoria será determinada pelos membros dadiretoria em

vigor, juntamente com o coordenador. A decisão será apresentadaem assembleia geral

e será votada em aceitação ou não por parte dosinterinos.

Artigo 27º - Os membros da diretoria devem ser obrigatoriamente alunos da Medicina.

Artigo  28º  - A  nova  diretoria  tomará  posse  no  momento  da  sua  aprovação

emplebiscito, pela Assembleia Geral.

Artigo 29º - Após a eleição, os Diretores eleitos deverão assinar o termo deciência

sobre as atribuições de seu cargo e compromisso com a realização dessas.

CAPÍTULO X – DO CÓDIGO DISCIPLINAR

Artigo  30º  - Os  membros  efetivos,  coordenador  e  colaborador  devem  respeitare

cumprir as disposições do presente estatuto.



Artigo 31º - Os serviços prestados pelos membros efetivos, coordenador ecolaborador

não serão remunerados.

Artigo 32º - Os Membros da LAPS deverão respeitar  e cumprir  o Código deÉtica

Médica e o Código de Ética da Saúde.

CAPÍTULO XI – DAS FINANÇAS

Artigo  33º  - A  LAPS  manter-se-á  através  de  fundos  angariados  por

atividadespromovidas  por  ela,  como também por  parcerias  com o  setor  público  e

privadoe doações, estando responsável pela administração do capital.

Artigo 34º - De acordo com a necessidade da LAPS, mediante aprovaçãounânime em

Assembleia, poderá ser cobrada uma taxa de semestralidade.

Artigo 35º -  Os gastos com materiais  de escritório,  divulgação de eventos eafins,

serão distribuídos entre todos os membros caso a LAPS não disponha de capital em

caixa, mediante a aprovação de todos os membros diretores.

Capítulo XII – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo  36º  - Para  mudanças  estatutárias  faz-se  necessária  a  presença  damaioria

simples e a aprovação de 2/3 dos membros presentes em AssembleiaGeral. Eventuais

modificações  deverão  ser  transformadas  em  documento  emque  constem  as

assinaturas dos membros diretores vigente da LAPS.

Artigo  37º  - Este  Estatuto  entra  em  vigor  imediatamente  após  sua  aprovaçãoem

Assembleia Geral Extraordinária.

Artigo  38º  - A  associação  poderá  ser  extinta  por  deliberação  da  maioria

dosassociados,  em  Assembleia  Geral,  em  qualquer  tempo,  desde  que  honrados

oscompromissos assumidos pela LAPS.  Caso haja remanescente patrimônio,  esse

será doado a alguma instituição filantrópica escolhida em Assembleia Geral.

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 39º - Os casos omissos - aqueles nos quais não se aplicar este Estatutoou nos

quais o coordenador julgar necessário - serão decididos primeiramentepela Diretoria

da LAPS e, em última instância, se necessário, em conjunto coma Assembleia Geral.



Artigo 40º - Este estatuto deverá estar em concordância com o Estatuto dasLigas

Acadêmicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juizde Fora, e

vigor a partir de 2014.


