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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 

Art. 1º. O presente Estatuto tem por objetivo estabelecer as normas que 

presidirão o funcionamento e as atividades da Liga Acadêmica de Medicina 

Paliativa, representada pela sigla LAMP e pelo logotipo abaixo representado 

(Figura 1), vinculada ao Instituto de Ciências de Vida (ICV) do Campus 

Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundada em 

Novembro de 2015, com sede provisória na UNIVALE- Universidade do Vale do 

Rio Doce, localizada na Avenida Doutor Raimundo Rezende, Centro, CEP: 

35010177, em Governador Valadares, Minas Gerais.  

 

Figura 1: Logotipo da LAMP 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS E SUAS FINALIDADES 



 

Art. 2º. A LAMP tem como objetivos: 

I. Desenvolver e aprofundar o estudo em Medicina Paliativa, de forma que 

o estudante tenha uma formação adequada de como proceder diante de 

pacientes com doenças que necessitem de tais cuidados, a fim de tornar 

o relacionamento com os doentes e com a família mais humanizado; 

II. Promover a formação de um profissional generalista, humanista, crítico e 

reflexivo, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo 

saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, na perspectiva da 

integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser 

humano;  

III. Desenvolver no estudante de Medicina a sensibilidade e o 

profissionalismo ao lidar com doenças de fim de vida. Assim, irá cuidar 

tanto da dor física do paciente, quanto dos sintomas de natureza social, 

emocional e espiritual, mostrando para este que não será abandonado em 

um momento delicado, sendo amparado pela família e pela equipe que o 

cerca; 

IV. Conceber a interação teórico-prática, como meio de formação 

complementar do aluno de graduação, através de atividades nos serviços 

de saúde, e acompanhamento de pacientes com doenças terminais e de 

suas famílias; 

V. Cooperar para a formação de profissionais habilitados a trabalhar em 

equipes multidisciplinares e que entendam o processo saúde-doença em 

toda a sua magnitude; 

VI. Identificar e aplicar os fatores éticos, morais e legais relacionados à 

Medicina Paliativa; 

VII. Contribuir para que o discente de Medicina tenha desde o início de sua 

formação, conhecimento e contato com o Código de Ética Médica e seus 

preceitos;  

VIII. Cumprir o cronograma previsto no Estatuto, a fim de organizar reuniões, 

cursos, palestras, jornadas, seminários, simpósios, congressos, eventos 

de caráter científico e cultural, e/ou outras atividades de capacitação em 



Medicina Paliativa dos membros, dos acadêmicos e da sociedade, 

realizando intercâmbio de informações entre outras Ligas Acadêmica, 

alunos da UFJF-GV e outras universidades; 

IX. Promover por meio de palestras ministradas por especialistas ou próprios 

estudantes, uma abordagem clara da Medicina Paliativa, esclarecendo 

sua importância no âmbito médico em geral e mostrando sua utilidade em 

Governador Valadares; 

X. Produzir artigos científicos e projetos de pesquisa e extensão baseados 

nos dados encontrados durante os estudos acerca do tema, com possível 

apresentação em congressos e eventos científicos e que visem o 

engrandecimento científico dos discentes da área de saúde.  

XI. Atuar a partir das necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), para 

que a formação do estudante seja generalista; 

 

Art. 3º. A LAMP da Universidade Federal de Juiz de Fora- Campus Avançado de 

Governador Valadares (UFJF-GV), é um órgão acadêmico, civil, laico, não 

vinculada a partidos políticos e sem fins lucrativos, cuja duração é ilimitada, 

sendo possível seu encerramento apenas por decisão unânime de seus 

membros e coordenador em Assembleia Geral.  

Art. 4º. A LAMP promoverá, pelo menos, um evento científico próprio por ano.  

§1°- Todo evento realizado pela LAMP deverá ser comunicado por escrito à 

chefia de departamento de Medicina. 

§2°- O evento poderá contar com o apoio do Diretório Acadêmico Eduardo 

Henrique Beber, Departamento de Medicina e do ICV. 

 

Art. 5º. A liga deverá participar de eventos realizados em parceria entre unidade 

acadêmica, representação estudantil e universidade, cujo andamento e 

resultados dos projetos realizados pela liga, serão apresentados à Comunidade 

Acadêmica, de acordo com o que determina o Conselho de Unidade. 

Parágrafo Único – A LAMP poderá firmar convênios com ligas de outras 

instituições de ensino superior e do Campus de Juiz de Fora (UFJF-JF), desde 

que o mesmo seja previamente aprovado pelo Conselho de Unidade do ICV. 



 

CAPÍTULO III – DOS MEMBROS 

Art. 6º. A LAMP é constituída por no mínimo um docente efetivo da UFJF – GV, 

quatro acadêmicos – os membros da diretoria –, e oito acadêmicos selecionados 

– os membros efetivos –, além de profissionais colaboradores. 

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

e colaboradores da LAMP, desde que essa alteração respeite o Estatuto das 

Ligas Acadêmicas do Instituto Ciências da Vida, em vigor a partir de 2017. 

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

LAMP: 

-Laís Ciribelli Yamaguchi  

-Lara Maia Siqueira  

-Laura Altomare Fonseca Campos  

-Paula Costa Machado  

§3°- Compõe o corpo de membros fundadores docentes: 

Anderson de Almeida Rocha – Docente orientador 

João Douglas Nico – Docente preceptor 

§4º- Os membros fundadores das ligas receberão certificado específico. 

§5º- Serão considerados membros efetivos os alunos que forem aprovados em 

processo seletivo da LAMP, tendo como pré-requisito estar regularmente 

matriculado no curso de Medicina da UFJF-GV, ter cursado ou estar cursando 

as disciplinas Genética Básica, Farmacologia Clínica I aplicada à Medicina e 

Psicologia Médica I. 

§6º - Estudantes de outras unidades acadêmicas da UFJF poderão ingressar na 

LAMP, desde que seja feita comunicação prévia ao Diretório Acadêmico 

Eduardo Henrique Beber, e mediante autorização por escrito do Conselho de 

Unidade em que estão alocados. 

§7º- Anualmente serão admitidos, por meio de processo seletivo, novos 

acadêmicos que preencherão as vagas disponíveis para membros efetivos. O 

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



possibilidade de reingresso, como membro efetivo, pelo próximo processo 

seletivo, ou reingresso como membro diretor. 

§8º - O acadêmico, enquanto membro efetivo da liga, participará das atividades 

contidas no estatuto da mesma, cumprindo cronograma de atividades 

correspondente a 12 horas semanais. 

§9º - O acadêmico limitará a sua participação como membro efetivo a apenas 

uma liga, sendo a certificação assegurada a essa liga, desde que tenha 

participado por um período mínimo de seis meses. 

§10º - Anualmente haverá votação em Assembleia Geral para escolha dos novos 

membros diretores. 

§11º - O tempo máximo de permanência como parte da diretoria da LAMP será 

de um ano. Os membros da diretoria não poderão ser reeleitos, salvo em caso 

de membros fundadores que terão o direito de pleitear a reeleição por mais um 

ano, chegando a dois anos como diretores. Após esse período para que 

permaneçam na Liga, os interessados deverão se submeter a novo processo 

seletivo.  

§12°- Para ser eleito membro-diretor de uma liga, o aluno deverá ter sido 

membro da mesma no último ano. 

§13°- Os novos diretores das ligas deverão ser escolhidos através de votação 

com a participação dos atuais membros e diretores da liga durante o último ano. 

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

de monitores auxiliando os novos membros a dar continuidade aos trabalhos 

desenvolvidos. Caso algum membro da diretoria opte por não permanecer como 

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

membro da LAMP. 

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

instituição de ensino superior (UFJF-GV) na qual a LAMP é vinculada, os 

membros efetivos e os membros diretores fundadores que frequentarem 

assiduamente, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência das 

atividades a partir da data de seu ingresso na Liga Acadêmica. 

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

apresentação anual de um relatório das atividades desenvolvidas, com seus 

registros de frequência, bem como as atas das reuniões periódicas das ligas, 



sendo respeitada a frequência mínima de 75% para cada ligante/diretor nessas 

reuniões. 

§17º- O certificado que atesta a presença do acadêmico como membro efetivo 

da LAMP será emitido pelo ICV, terá as assinaturas do(s) aluno(s) presidente(s) 

do(s) Diretório(s) Acadêmico(s) relacionado(s) à Liga, do Presidente do 

Conselho de Unidade, do presidente da liga acadêmica e do orientador/tutor, 

após permanência mínima de seis meses na liga. 

§18º- Deverá constar no certificado o número de horas referente à atividade 

desenvolvida na LAMP, conforme aprovado no Conselho de Unidade; 

§19º- A liga deverá realizar as atividades descritas no presente estatuto, sendo 

que essas deverão constar no relatório a ser entregue ao DAEHB. As atividades 

da liga deverão cumprir um cronograma correspondentes a 12 horas semanais. 

 

CAPÍTULO IV – DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 7º. O processo de seleção dos membros efetivos será realizado a partir da 

publicação do Edital de Seleção de Membros Efetivos e será realizado pela 

LAMP. 

§1º- Cópias dos editais de abertura de vagas/processo seletivo para a LAMP 

devem ser encaminhadas com pelo menos 15 dias de antecedência da data da 

prova, ao DAEHB para divulgação e acompanhamento da lisura dos processos. 

§2º- A LAMP terá um prazo de 30 dias úteis a partir da realização do processo 

seletivo para efetivar os novos membros. 

§3º - A LAMP prioriza a lisura do processo de seleção de novos membros, a fim 

de manter a continuidade de seus trabalhos e permitir a participação de novos 

acadêmicos. Para isso, é obrigatória a presença de um membro do Diretório 

Acadêmico no seu processo seletivo, que não faça parte de sua diretoria e que 

não esteja tentando ingresso na mesma. Essa presença deverá ser registrada 

em ata com assinatura do integrante do órgão de representação discente, de um 

diretor da liga e de duas testemunhas que estejam tentando ingresso na mesma. 

§4º - O processo de seleção será organizado pela LAMP e será composto de 

prova contendo questões objetivas e entrevista.  



§5º - Os candidatos deverão identificar suas provas pelo número de matrícula 

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

outro meio, inclusive através do nome do candidato;  

§6º - A diretoria da LAMP irá disponibilizar o gabarito de seu processo seletivo 

aos candidatos no dia da realização do mesmo via e-mail e/ou redes sociais e/ou 

afixado nos murais do ICV;  

§7º - O resultado do processo seletivo deverá ser exposto aos candidatos 

através do uso de e-mail e/ou redes sociais e fixação em quadros de avisos do 

ICV. O resultado não poderá conter o nome dos candidatos aprovados, mas sim 

identificação através de RG, CPF ou número de matrícula. 

§8º - Caso o número de candidatos inscritos seja menor do que as vagas 

disponibilizadas, a Diretoria deve estipular uma pontuação mínima definida em 

um aproveitamento de 60% da avaliação aplicada.  

§9º - Em caso de empate, o critério de desempate terá a seguinte escala de 

prioridade:  

1º. Participação prévia como membro da LAMP; 

2º. Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); 

3º. Período mais avançado; 

4º. Sorteio 

§10º - A inscrição para o processo seletivo, bem como a realização da prova de 

seleção e o ingresso na liga são para alunos do curso de Medicina da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus avançado Governador 

Valadares, que foram aprovados ou estão cursando as seguintes disciplinas: 

Genética Básica, Farmacologia Clínica I aplicada à Medicina e Psicologia Médica 

I.  

§11º - Caso um membro seja desligado da LAMP, tanto por renúncia quanto por 

razão prevista no presente estatuto, a diretoria convocará o acadêmico que 

estiver na categoria de excedente, segundo o processo seletivo para ingresso 

na LAMP. A convocação será realizada com prazo máximo de 90 (noventa dias) 

a partir da data da prova para seleção de novos membros.  

§12º - Os alunos desperiodizados que forem tentar o ingresso na LAMP deverão 

concorrer pelo período no qual realiza o maior número de créditos. Caso o aluno 

faça o mesmo número de créditos em dois ou mais períodos diferentes, deverá 



prevalecer o número de matérias. Se ainda assim houver dois ou mais períodos 

com o mesmo número de matérias, o aluno deverá concorrer pelo período 

correspondente ao que ele entrou na faculdade ou o mais próximo que esteja 

abaixo dele.  

§13º - O processo de seleção de novos membros da LAMP não poderá vincular-

se à seleção para monitoria, projetos de extensão, treinamento profissional, 

iniciação científica ou de demais processos seletivos nos respectivos 

departamentos. 

 

CAPÍTULO V – DA DIRETORIA AOS MEMBROS INTERINOS 

Art. 8º. A diretoria da LAMP deverá ser composta por, no mínimo, um Presidente, 

um Secretário e um Tesoureiro, todos discentes, não podendo exceder seis 

integrantes. 

§1º-  A cada membro diretor da LAMP será fornecido um certificado de 

diretoria. 

§2º- É atribuição dos Diretores estar presente nas Reuniões Deliberativas, 

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

§3º- Caso um Diretor renuncie ou perca seu mandato, um membro efetivo 

substituto, que manifestar interesse, será submetido à aprovação dos demais 

membros na Assembleia Geral. O mandato do novo Diretor será complementar 

ao mandato daquele que deixou ou foi afastado do seu cargo. 

§4º-  O número de membros diretores deve ser de no máximo 30% do total de 

integrantes da liga, que poderá ter no máximo 20 (vinte) integrantes, contando 

os membros da diretoria. 

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

demandas de trabalho identificadas, respeitando o limite máximo de 6 diretores. 

§6º - Compete ao presidente da Liga:  

I – Atuar como intermediário entre o orientador/tutor e os demais membros da 

Liga;  

II – Conduzir as ações propostas e homologadas pela Liga, suas discussões, 

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 documentação relativa 

à gestão financeira;  

VI – Zelar pela prática das diretrizes estatutárias e pela execução das atividades 

programadas;  

V – Homologar, através de assinatura, a participação efetiva dos membros 

quando da entrega dos certificados.  

§7º - Compete ao vice-presidente: 

I - Auxiliar o presidente na administração da LAMP;  

II - Substituir o presidente em caso de impedimentos ou faltas;  

III - Supervisionar e auxiliar todos os serviços da secretaria;  

IV - Redigir e assinar as atas das reuniões junto ao secretário;  

V - Zelar pela memória histórica da LAMP;  

VI - Organizar eventos e distribuir tarefas relacionadas à extensão;  

VII - Elaborar convênios com instituições no intuito de viabilizar os projetos da 

LAMP na extensão, bem como para capacitar os componentes da mesma;  

VIII - Elaborar, em conjunto com os professores coordenadores, o cronograma 

das atividades de extensão promovidas pela LAMP; e informar ao secretário 

esse cronograma, bem como as possíveis alterações nesse;  

IX - Organizar atividades extracurriculares à programação da LAMP, com 

finalidades de expansão do conhecimento teórico-prático dos membros da 

LAMP. 

§8º - Compete ao Tesoureiro:  

I – Cuidar dos serviços de tesouraria, contabilidade e demais atividades 

relacionadas com a gestão financeira da Liga;  



II – Apresentar balancetes mensais, ou, no prazo de três dias, quando solicitado 

por qualquer membro da Diretoria;  

III – Apresentar um balanço geral ao término da gestão.  

§9º - Compete ao Secretário:  

I – Redigir e assinar, juntamente com o presidente, as atas de reunião ordinária 

e extraordinária da diretoria;  

II – Registrar e comunicar aos membros acerca de faltas, atrasos e reuniões 

ordinárias e extraordinárias. 

Art. 9º. São direitos dos membros efetivos:  

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

Assembleias Gerais;  

II. Usufruir dos serviços prestados pela LAMP;  

III. Discutir e apresentar propostas de interesse da LAMP;  

IV. Reclamar perante a Diretoria pelo cumprimento deste Estatuto, bem como 

propor-lhe, por escrito, qualquer medida útil;  

V. Solicitar a prestação de contas dos movimentos financeiros feitos pela LAMP 

e as Atas das reuniões da Diretoria desde que quite com suas obrigações e 

respeitando os prazos previstos neste estatuto;  

VI. Requerer a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, fundamentada 

em motivos e/ou razões relevantes, com assinatura da maioria simples dos 

associados.  

VII. Votar e ser votado para os assuntos e cargos de Diretoria da LAMP, desde 

que esteja em dia com suas obrigações;  

 

Art. 10º. São deveres dos membros efetivos: 

I. Cumprir com as disposições deste estatuto, bem como com aquelas expostas 

nos contratos de convênios e parcerias, e com as decisões das Assembleias 

Gerais;  



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

comparecimento acarretará na perda do direito de discussão e voto, bem como 

acatamento incontestável das decisões tomadas;  

III. Acatar e cumprir com as decisões da Diretoria, desde que estejam de acordo 

com o presente estatuto;  

IV. Representar a LAMP caso tenha assumido o compromisso de determinada 

atividade ou por determinação do Coordenador Docente;  

V. Cumprir os horários de todas as atividades e dos eventos da LAMP, bem como 

ser assíduo nessas atividades;  

VI. Cooperar para o desenvolvimento e prestígio da LAMP.  

 

CAPÍTULO VI – DA COORDENADORIA  

 

Art. 11º - O coordenador da LAMP será necessariamente um professor efetivo 

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

infinitamente. Em caso de ausência, o membro docente coordenador poderá 

indicar um substituto que deverá ser aprovado em Assembleia Geral. 

§1º – Compete ao orientador/tutor: 

I. Supervisionar as atividades da Liga; 

II. Direcionar o processo de ensino-aprendizagem; 

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

trabalhos; 

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/tutor não poderá exercer esta função em mais de uma liga no 

mesmo período. 

 

CAPÍTULO VII -  DO FUNCIONAMENTO 

Art. 12º. As atividades da LAMP deverão cumprir um cronograma 

correspondentes a 12 horas semanais. 



Parágrafo Único – Deverão ser realizados encontros periódicos entre os 

diretores e membros das ligas ao menos uma vez a cada 15 dias. 

 

Art. 13º. O acadêmico, enquanto parte da diretoria, não estará vinculado 

diretamente às atividades práticas desenvolvidas pela liga.  

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

Art. 14º. As atividades da LAMP poderão ser suspensas durante as férias 

acadêmicas, greve, ou por determinação do Coordenador Docente, com 

estabelecimento de uma data pré-determinada para o retorno das atividades.  

§1º - A Diretoria e o membro coordenador docente poderão suspender as 

atividades da LAMP, em determinados dias quando julgar necessário, desde que 

apresentada justificativa plausível e com divulgação em tempo máximo de três 

dias para todos os membros efetivos.  

§2º - O não comparecimento em atividades, com a falsificação de documento 

que comprove a presença, constitui agravo sério, implicando o imediato 

desligamento do membro da LAMP. 

Art. 15º. Somente poderão frequentar as atividades da LAMP acadêmicos 

membros efetivos e diretores, além do coordenador e colaboradores. Já as 

reuniões científicas e palestras de cunho social e acadêmico poderão ser abertas 

a não membros.  

 

Art. 16º. O limite máximo de faltas em atividades da LAMP 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 de 

participação;  

IV. Atividades curriculares, mediante apresentação da grade curricular ou 

declaração do professor da disciplina em questão; 



V. A falta justificada pela participação em cursos de outras ligas acadêmicas 

contará como meia (1/2) falta, somente mediante apresentação de certificado de 

participação;  

VI. Outras justificativas são passíveis de análise pela Diretoria.  

§2º – Aqueles que ultrapassarem o limite de faltas, incluindo as não justificadas 

no prazo previsto, serão automaticamente desligados da LAMP.  

 

CAPÍTULO VIII – DAS REUNIÕES E ASSEMBLEIAS  

Art. 17º. Serão órgãos dirigentes da LAMP, a Assembleia Geral e a diretoria.  

 

Art. 18º. A Assembleia Geral será realizada semestralmente ou a qualquer 

momento mediante a solicitação com antecedência de 15 dias, sendo composta 

por membros da diretoria e membros interinos da LAMP, 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 balanço 

financeiro apresentado pela diretoria da LAMP;  

III.  Discutir e adequar o cronograma das atividades do semestre seguinte 

proposto pela diretoria;  

IV.  Avaliar as questões e deliberações propostas por seus membros efetivos.  

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

menos sete dias de antecedência.  

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

simples dos votos apurados, quando presente um coro votante mínimo de 

cinquenta por cento mais um do total de membros efetivos. 

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

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

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

horas de antecedência que terá validade independentemente de coro mínimo.  

 

Art. 19º.Nas reuniões Ordinárias e Extraordinárias as deliberações da diretoria 

serão tomadas por maioria simples de votos, tendo os membros efetivos poder 

de voto simples. Em caso de empate caberá à diretoria a decisão final.  



 

Art. 20º. As deliberações da diretoria terão força legal nas reuniões, ordinárias e 

extraordinárias, somente quando estiverem presentes todos e no mínimo três 

membros da diretoria, respectivamente, e poderão ser contestadas oficialmente 

por qualquer membro efetivo, devendo então ser reavaliadas em Assembleia 

Geral.  

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

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

Assembleia Geral para a votação do vice-presidente entre os membros interinos.  

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

 

Art. 21º. As reuniões ordinárias serão realizadas pelo menos uma vez a cada 

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 reunião 

ordinária seguinte ou em reunião extraordinária convocada para esse fim.  

§4º-  A Ordem do Dia deverá ser organizada e entregue aos membros da 

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

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

discutidos e votados como assuntos diversos.  

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

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

de antecedência. Fica a cargo da diretoria aceitar ou não a introdução do assunto 

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

 

Art. 22º. As reuniões extraordinárias serão realizadas por convocação do 

Presidente ou da maioria dos membros da Diretoria com, no mínimo, 24 horas 

de antecedência. A antecedência poderá ser proscrita caso estiverem cientes e 



disponíveis todos os membros da Diretoria, os quais atestarão sua 

disponibilidade pela assinatura da Ata da reunião. 

 

CAPÍTULO IX – DA ELEIÇÃO E PASSAGEM DE CARGOS  

Art. 23º. A apresentação dos cargos e suas atribuições deverá ser realizada em 

Assembleia Geral.  

§1º- Os cargos dos membros fundadores são: 

I. Laís Ciribelli Yamaguchi – Presidente 

II. Lara Maia Siqueira – Vice-presidente 

III. Laura Altomare Fonseca Campos – Secretária  

IV. Paula Costa Machado – Tesoureira 

Art. 24º. A sucessão da diretoria será determinada pelos membros da diretoria 

em vigor, juntamente com o coordenador. A decisão será apresentada em 

assembleia geral e será votada em aceitação ou não por parte dos interinos. 

 

Art. 25º. Os membros da diretoria serão obrigatoriamente estudantes da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Avançado Governador 

Valadares. 

 

Art. 26º. A nova diretoria tomará posse no momento da sua aprovação em 

plebiscito, pela Assembleia Geral.  

 

Art. 27º. Após a eleição, os Diretores eleitos deverão assinar o termo de ciência 

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

 

CAPÍTULO X – DO CÓDIGO DISCIPLINAR  

 

Art. 28º. Os membros efetivos, coordenador e colaborador devem respeitar e 

cumprir as disposições do presente estatuto.  

 

Art. 29º. Os serviços prestados pelos membros efetivos, coordenador e 

colaborador não serão remunerados.  

 



Art. 30º. Os Membros da LAMP deverão respeitar e cumprir o Código de Ética 

Médica e o Código de Ética da Saúde. 

 

CAPÍTULO XI – DAS FINANÇAS  

 

Art. 31º. A LAMP manter-se-á através de fundos angariados por atividades 

promovidas por ela, como também por parcerias com o setor público e privado e 

doações, estando responsável pela administração do capital.  

 

Art. 32º. De acordo com a necessidade da LAMP, mediante aprovação unânime 

em Assembleia, poderá ser cobrada uma taxa de semestralidade.  

 

Art. 33º. Os gastos com materiais de escritório, divulgação de eventos e afins, 

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

em caixa, mediante a aprovação de todos os membros diretores.  

 

CAPÍTULO XII – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

 

Art. 34º. Para mudanças estatutárias faz-se necessária a presença da maioria 

simples a aprovação de 2/3 dos membros (ligantes e diretores) presentes em 

Assembleia Geral, pela comissão regularizadora e depois pelo Conselho de 

Unidade. Eventuais modificações deverão ser transformadas em documento em 

que constem as assinaturas dos membros diretores vigente da LAMP.  

 

Art. 35º. Este Estatuto entra em vigor imediatamente após sua aprovação em 

Assembleia Geral Extraordinária.  

 

Art. 36º. A associação poderá ser extinta por deliberação da maioria dos 

associados, em Assembleia Geral, em qualquer tempo, desde que honrados os 

compromissos assumidos pela LAMP. Caso haja remanescente patrimônio, esse 

será doado a alguma instituição filantrópica escolhida em Assembleia Geral.  

 

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 



Art. 37º. Os casos omissos - aqueles nos quais não se aplicar este Estatuto ou 

nos quais o coordenador julgar necessário - serão decididos primeiramente pela 

Diretoria da LAMP e, em última instância, se necessário, em conjunto com a 

Assembleia Geral. 

 

Art. 38º. Este estatuto deverá estar em concordância com o Estatuto das Ligas 

Acadêmicas do Instituto Ciências da Vida, em vigor a partir de 2017.  

 

Governador Valadares, Março de 2018.  

 

__________________________________________________ 

Laís Ciribelli Yamaguchi 

Presidente da LAMP 

 

__________________________________________________ 

Anderson de Almeida Rocha 

Docente coordenador da LAMP 

 

 

 

 

 


