CONSELHO DAS LIGAS
DELIBERAÇÃO Nº. 001/2014
O CONSELHO DAS LIGAS da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
delibera:
1) A criação e a manutenção das Ligas Acadêmicas na UFCSPA está condicionada a entrega, dentro
dos prazos previstos, da documentação exigida na Resolução Proext nº 002/2014, bem como a
participação no Conselho das Ligas, regulamentada pela Resolução Proext nº 003/2014.

2) Ligas Acadêmicas que não apresentaram atividades desde o ano de 2011 e que não compareceram
às convocatórias realizadas no ano de 2013 serão automaticamente consideradas extintas.

3) Nesta data, de acordo com os critérios assinalados acima, são Ligas Acadêmicas na UFCSPA:
•

Liga do Câncer;

•

Liga da Cardiodiabete;

•

Liga da Cirurgia Plástica;

•

Liga da Dor;

•

Liga da Insuficiência Cardíaca;

•

Liga da Pediatria;

•

Liga da Saúde Coletiva e;

•

Liga do Trauma.

4) A criação de novas Ligas Acadêmicas está condicionada à análise de sua documentação pelo
Conselho das Ligas e à aprovação pelo Consepe. A análise da documentação resultará em um
Relatório de Apreciação (Anexo I), que emitirá parecer sobre a criação da Liga Acadêmica. Esse
Relatório de Apreciação será realizado por, no mínimo, dois avaliadores, membros do Conselho de
Ligas, que levarão suas considerações para discussão e aprovação em plenária, para posterior envio ao
Consepe.
Porto Alegre, 25 de abril de 2014.

Deisi Cristina Gollo Marques Vidor
Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários

(ANEXO I - MODELO)
RELATÓRIO DE APRECIAÇÃO DO ESTATUTO DA LIGA DE XXXXX

Em análise do presente estatuto foi observado (ou não) a presença dos seguintes itens obrigatórios:

•

Denominação;

•

Objetivos;

•

Composição e forma de seleção de novos membros;

•

Informações gerais sobre seu funcionamento;

•

Informações sobre o uso de recursos financeiros próprios;

•

Atribuições e forma de eleição da diretoria;

•

Código Disciplinar.

No entanto, foram observadas as seguintes inadequações no texto, as quais precisam ser reformuladas:
•
•
•
•
Parecer Final: ( ) favorável a aprovação com pendências ( ) favorável a aprovação

Porto Alegre, XX de XXX de 2014.

__________________________
Identificação do Relator

