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ESTATUTO DO CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM 

YOUNES 

 

 

 

TÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO 

 

Capítulo I – Da Denominação, Sede e Fins 

 

Artigo 1. O CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, neste Estatuto 

referido como CADRY, com sede à rua Reynaldo Nogueira no 865 – Jardim Canaã – São 

José do Rio Preto –SP é a Associação Acadêmica representativa dos alunos do Curso de 

Medicina da Unilago – União das Faculdades dos Grandes Lagos – de São José do Rio 

Preto-SP. 

 

Artigo 2. O CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES é órgão 

independente de partidos políticos, crença religiosa, raça e orientação filosófica. 

 

Artigo 3. São finalidades do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM                    

YOUNES: 

 

I. Contribuir para a integração dos seus associados, promovendo o estreitamento 

dos laços de amizade com os demais estudantes; 

II. Promover e participar de atividades didático-científica, que tenham por objetivo: 

1. A elevação do conhecimento do aluno de medicina da Unilago; 

2. Oferecer oportunidades de conhecimento a todos os membros da 

coletividade sem distinção de raça, nível econômico; 

 
Capítulo II – Das Associações 

Artigo 1. A associação tem validade de 1 (um) semestre. 

Artigo 2. Os valores das semestralidades referentes as associações poderão ser 

corrigidos monetariamente uma vez por ano conforme a inflação do ano anterior. 

Artigo 3. Os valores promocionais das associações poderão ter um prazo máximo de 30 

(trinta) dias corridos. 
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Artigo 4. Após transcorridos 60 dias do início das associações será dado por encerrado              

o prazo para associações. 

    Parágrafo único: Excepcionalmente haverá um período especial para que o estudante 

oportunamente se associe: este terá início 14 dias que antecedem a última Semana de 

Avaliações do semestre e se encerrará após 7 dias transcorridos do início do prazo.        

I. O valor desta forma excepcional de associação será de 3 (três) vezes o 

valor da associação de novo sócio regular do semestre vigente. 

II. Os direitos e deveres dos associados contidos na Seção II do presente 

estatuto retroagirão conforme possível para todos os fins cabíveis. 

 

          

Artigo 5. Dos valores das associações: 

Parágrafo 1º Sócios com uma ou mais associações junto a este órgão deverão ter 

desconto na próxima associação 

Parágrafo 2º A diferença entre o valor da associação entre novos sócios e sócios com 

uma ou mais associações não poderá ultrapassar de cinquenta reais (R$ 50,00). 

Parágrafo 3º Aos sócios que estiverem devidamente matriculados, possuírem mais 

de uma associação e estiverem cursando o Internato do curso o valor da 

semestralidade da associação deverá ser de 50% do valor da associação de sócios com 

uma ou mais associações. 

 
Capítulo III – Dos Associados, sua Classificação, Direitos e 

Deveres  

Seção I – Da Classificação 

Artigo 1. Serão associados do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM 

YOUNES: 

I. Todos os alunos regularmente matriculados no Curso de Medicina da 

Faculdade de Medicina da Unilago, desde que de acordo com suas 

mensalidades e semestralidade cobrada pelo Centro Acadêmico Dr. 

Riad Naim Younes. 
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Seção II – Dos Direitos e Deveres dos Associados 

 

Artigo 1. É direito do associado: 

I. Requerer vistoria dos livros da Tesouraria ou da Secretaria do CENTRO 

ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, após solicitação formal à 

Coordenação do Curso de Medicina da Unilago; 

II. Propor eventos de nível acadêmicos para a diretoria competente do CENTRO 

ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES; 

III. Solicitar por escrito reclamações do âmbito competente deste órgão; 

IV. Exigir que sua solicitação seja assistida e dada resposta. 

V. Carteirinha de identificação de sócio do centro acadêmico. 

VI. Demitir-se do quadro social, protocolando seu pedido junto à Secretaria da                   

Associação, desde que não esteja em débito com suas obrigações associativas. 

 

Artigo 2. É dever de todo associado: 

I. Respeitar o CÓDIGO DE ÉTICA DO ESTUDANTE DE MEDICINA E O 

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA; 

II. Observar os dispositivos deste Estatuto e cooperar para o progresso do 

CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES; 

III. Proceder com a máxima correição no recinto do CENTRO ACADÊMICO 

PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, ou fora dele, quando usar seu uniforme, 

distintivo ou qualquer outro meio de identificação, como associado do 

CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES; 

IV. Responder por prejuízos causados ao Centro Acadêmico quer por dolo ou culpa 

(negligência, imperícia ou imprudência); 

V. Indenizar a Tesouraria, no prazo máximo de trinta dias, das avarias causadas 

em instalação ou material do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD 

NAIM YOUNES, salvo em caso de acidente ou quando, a juízo da Diretoria, 

por razões determinadas, for considerado isento de responsabilidade. 

 

Artigo 3. Para gozar das regalias conferidas pelas diversas seções do CENTRO 

ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, bem como participar de qualquer 

outra vantagem, não prevista neste Estatuto, o CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. 

RIAD NAIM YOUNES, exigirá dos associados, o pagamento de taxa semestral de 

manutenção. 
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Parágrafo 1º O não pagamento da taxa, dentro do prazo marcado, acarretará ao 

associado faltoso, a suspensão das regalias de que trata o capitulo 3º deste 

estatuto. 

Parágrafo 2º O CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES 

poderá também solicitar de seus associados uma colaboração para qualquer 

necessidade emergencial. 

 
Capítulo IV – Do Patrimônio 

Artigo 1. Os bens patrimoniais do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM 

YOUNES serão representados pelos bens imóveis e móveis que vier a possuir. 

Artigo 2. As importâncias em dinheiro que venham a ser destinadas ao patrimônio do 

CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES serão depositadas em 

conta corrente e na Caderneta de Poupança deste, sob o título “PATRIMÔNIO DO 

CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES”, podendo ser daí retirada, 

só e exclusivamente, para atividades previamente aprovadas pelos membros da Diretoria. 

Artigo 3. O Presidente, Vice-Presidente e os Tesoureiros serão responsáveis solidários 

por todos os haveres do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES 

em RESPECTIVA gestão, inclusive, pelos prejuízos ou danos causados, não importando 

se por dolo ou culpa, portanto considerados únicos membros administrativos do 

CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES. 

Parágrafo Único – Para abertura de conta-corrente, conta poupança, assim 

como emissão de cheques, será imprescindível a assinatura do Presidente e do 

Tesoureiro Geral do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM 

YOUNES. 

Artigo 4. A dissolução do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES 

somente ocorrerá por decisão exclusiva da Coordenação do Curso de Medicina e, caso ocorra 

tal dissolução, o patrimônio do Centro Acadêmico será destinado a Associação Educacional 

de Ensino Superior, CNPJ. 56.569.197/0001-39, mantenedora da Unilago – União das 

Faculdades dos Grandes Lagos de São José do Rio Preto – SP. 

 

Capítulo V – Das Reuniões 

Artigo 1. As reuniões extraordinárias do centro acadêmico devem acontecer ao menos 

uma vez por mês. 

Parágrafo Único – excetuam-se a obrigatoriedade das reuniões extraordinárias 
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referidas no capítulo V, artigo 1, nos meses os quais não existam atividades 

acadêmicas (janeiro, julho, dezembro). 

Artigo 2. Só poderão acontecer as reuniões extraordinárias na presença de 50% 

(cinquenta) dos membros da diretoria deste centro acadêmico. 

Parágrafo Único – para que aconteça as reuniões é necessário a presença do 

primeiro secretário ou do segundo secretário, assim fica nula as reuniões as quais  

não estejam presentes ao menos um destes acima citados. 

Artigo 3. Todas as atas das reuniões extraordinárias devem ser registradas em livro ata.  

Artigo 4. Poderão haver reuniões com a presença de associados, para essas reuniões o 

membro da diretoria competente deve divulgar em redes sociais com ao menos 48 horas 

(quarenta e oito) a data, hora e local da reunião. 

Artigo 5. Deve-se haver pelo menos 4 (quatro) reuniões extraordinárias junto com a 

direção do curso 

Parágrafo Único – são considerados membros da direção do curso: diretor, 

vice-diretor, professor ou funcionário devidamente procurado pelo diretor do  

curso de medicina. 

 
Capítulo VI – Das Seções do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES 

Artigo 1. O CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, exercerá 

atividades através dos seguintes departamentos: 

I. Departamento Acadêmico; 

II. Departamento de Relações e Comunicação; 

III. Coordenação das Ligas Acadêmicas; 

IV. Departamento de Projetos Sociais Voluntários; 

Parágrafo 1º O Departamento Acadêmico englobará a Diretoria de Cultura e a 

Diretoria Científica e das Ligas Acadêmicas 

Parágrafo 2º O Departamento de Relações e Comunicação englobará a Diretoria  

de Relações Internas e Externas, Diretoria de Comunicação e CLEV. 

Parágrafo 3º O Departamento de Projetos Sociais Voluntários englobará o 

Núcleo de Atuação e Assistência à Comunidade (NAAC). 

 

Artigo 2. Os diretores deverão apresentar, semestralmente, um relatório das atividades 

de seu departamento. 
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Artigo 3. Os diretores deverão seguir as orientações da Coordenação do Curso de   

Medicina antes de tomar qualquer conduta. 

 
TÍTULO II – DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Capítulo I – Da Diretoria 

Artigo 1. O CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, será 

composto por 14 (quatorze) membros, a saber: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro 

Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, Diretor 

Cultural, Diretor Cientifico e das Ligas Acadêmicas, Diretor de Relações Internas, 

Diretor de Relações Externas, Diretor do Núcleo de Atuação e Assistência à Comunidade 

(NAAC), Diretor de Produtos, Diretor de Comunicação e CLEV. Sendo ainda permitido 

a gestão em curso aumentar a quantidade de diretos com base nas  diretorias já existentes. 

Artigo 2. O CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES não 

remunera, por qualquer forma, os cargos da Diretoria, bem como não distribui lucros, 

bonificações ou vantagens a diretores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto. 

Artigo 3. Os membros da diretoria respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

 
Capítulo II - Da Responsabilidade dos Membros 

Artigo 1. Pelos encargos e obrigações sociais do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. 

RIAD NAIM YOUNES, respondem os associados designados para tanto, ou nos termos 

do Título II, capítulo I, Artigo 2°. 

 

Capítulo III – Da competência da Administração 

Artigo 1. A participação dos acadêmicos de Medicina da Unilago na diretoria do 

CADRY serve de experiência para atividades de gestão, desenvolvimento da capacidade 

de trabalho em grupo e é voltada para a melhoria do aprendizado médico, sendo certo 

que ao Presidente compete: 

I. Acatar obrigatoriamente a deliberação da Coordenação do Curso de 

Medicina da Unilago no tocante a necessidade de convocar Assembleias 

Gerais, reuniões e sessões solenes; 

II. Abrir, suspender e encerrar as sessões dirigindo todos os trabalhos; 

III. Passar a presidência da sessão ao seu substituto legal; 
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IV. Transmitir a presidência a seu substituto legal no caso de impedimento; 

V. Superintender todos os serviços da associação, exercendo fiscalização sobre  

o trabalho dos Diretores dos diversos Departamentos; 

VI. Advertir o associado que, por qualquer forma, perturbar a ordem das sessões; 

VII. Despachar, com a máxima brevidade, todos os papéis relativos aos diversos  

setores administrativos; 

VIII. Representar oficialmente o Centro Acadêmico ou designar substituto para  

tal; 

IX. Ser representante oficial dos alunos ou designar substituto para tal; 

X. Autorizar por escrito todas as despesas necessárias junto à Tesouraria; 

 
Artigo 2. Ao Vice-Presidente compete: 

I. Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

II. Auxiliá-lo na administração da Associação. 

III. Superintender toda a atuação das Diretorias; 

IV. Tornar públicas as decisões do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD 

NAIM YOUNES, quando houver necessidade; 

V. Elaborar o boletim do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM  

YOUNES, pelo menos bimensalmente; 

 

Artigo 3. Ao Primeiro e Segundo Secretários compete: 

I. Redigir e fazer redigir as atas de reuniões, sessões e Assembleias Gerais; 

II. Receber e manter arquivadas as correspondências dirigidas ao Centro 

Acadêmico; 

III. Secretariar as reuniões do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD 

NAIM YOUNES e da Assembleia Geral. 

IV. Assinar qualquer na posição de ciente qualquer documento, mesmo que  

interno ou externo. 

V. Redigir estatutos. 

VI. Realizar vistorias nas documentações das ligas acadêmicas. 

VII. Controle sob as associações dos associados. 

VIII. Redigir editais de eventos referentes ao centro acadêmico. 

IX. Redigir documentação para eventos organizados pelo centro acadêmico. 
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X. Responsabilizar pelo preenchimento conferência e entrega dos documentos 

ao órgão competente para a emissão de certificados de palestras, fóruns, 

simpósios e afins. 

 
Artigo 4. Ao Primeiro e ao Segundo Tesoureiro compete: 

I. Zelar por todos os recursos pecuniários e, em geral, todos os bens e valores 

pertencentes ao CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES; 

II. Arrecadar as contribuições associativas, subvenções e doações feitas ao 

CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, assim como 

efetuar o pagamento das despesas; 

III. Manter em ordem a escrituração da Tesouraria em livro especial; 

IV. Apresentar ao CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES 

balancetes mensais até o dia 15 do mês subseqüente; 

V. Atualizar a conta bancária do Centro Acadêmico, sendo a data limite dia 25 de 

fevereiro do ano de posse da nova gestão. 

 

Artigo 5. Ao Departamento Acadêmico compete: 

I. Desenvolver e fomentar a criação artística e cultural entre os estudantes do Curso 

de Medicina da Unilago, criando projetos e atividades diversas nessas áreas; 

II. Buscar formas de realizar intercâmbios culturais entre os projetos culturais do 

CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES e as entidades e 

organizações externas afins; 

III. Organizar confraternizações e outros eventos realizados pelo CENTRO 

ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES; 

IV. Criar condições para publicação de informativos, do CENTRO ACADÊMICO 

PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES e para a criação e manutenção de site e 

publicações e resenhas políticas, culturais, científicas e sociais de interesse dos 

estudantes; 

V. Divulgar os eventos, debates e confraternizações que venham a ser promovidos 

pelo CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES; 

VI. Manter relações com a mídia estudantil e popular, buscando uma  

correspondência e colaboração com ela; 

VII. Registrar e gerenciar todas as ligas acadêmicas do Curso de Medicina da Unilago. 
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Artigo 6. Ao Departamento de Relações e Comunicação compete: 

I. Auxiliar no contato da Diretoria do Centro, com a Coordenação e Alunos. 

II. Identificar e levar a Coordenação do Curso de Medicina, dificuldades que os  

Alunos estão enfrentando. 

III. Manter um contato direto, com a Coordenação do Curso de Medicina da Unilago. 

IV. A divulgação de todos os eventos realizados pelo Centro Acadêmico. 

V. Facilitar a comunicação entre os Diretores do Centro Acadêmico. 

VI. Organizar os eventos em nome do Centro Acadêmico. 

 

Artigo 7. À Diretoria de Produtos compete 

I. Elaboração de novos produtos. 

II. Renovação, organização e manutenção do estoque de produtos e patrimônio do  

Centro Acadêmico. 

III. Controle de qualidade e quantidade dos produtos existentes e futuros. 

IV. Relação social com fornecedores. 

 

Capítulo IV – DA COORDENAÇÃO LOCAL DE ESTÁGIOS E VIVÊNCIAS 

 
Artigo 1. A Coordenação Local de Estágios e Vivências (CLEV) é formada pelo seu 

respectivo Gestor e Sub-Gestor, os quais têm como função informar os acadêmicos de 

medicina sobre atividades que contribuem para a formação acadêmica e social do 

profissional médico e no método de organização dos estágios clínicos e de pesquisa no 

âmbito nacional e internacional. Fazendo-os compreender que são de grande valia para o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos nas instituições de ensino e de preparação 

dos estudantes para a vida prática. 

Artigo 2. A CLEV terá total autonomia para exercer suas ações e atividades, sendo estas 

mediadas pela autorização da Coordenação de Estágios e Vivências – CEV, e 

conscientização de todos os órgãos do C.A.D.R.Y. 

Artigo 3. Por meio do Centro Acadêmico Dr. Riad Younes (C.A.D.R.Y.), foi criado o 

Comitê Local de Estágios e Vivências (CLEV ou LEO – Local Exchange Office, em 

inglês), órgão representativo local da IFMSA – International Federation of Medical 

Student’s Association, organização apartidária, sem fins lucrativos, afiliada às Nações 

Unidas e reconhecida pela OMS como fórum único e internacional para alunos de 
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medicina. Uma das principais atividades da IFMSA inclui a promoção de estágios 

clínicos e científicos nacionais e internacionais. 

Parágrafo 1º Todas as atividades da CLEV estão ligadas à DENEM, 

internacionalmente inserida como membro pleno na IFMSA, cujas principais 

atividades estão relacionas com um dos seus comitês permanentes, sendo eles: 

I. Comitê Permanente de Educação Médica (SCOME); 

II. Comitê Permanente de Intercâmbios Clínicos (SCOPE), coordena os 

intercâmbios clínicos, nacionais e internacionais; 

III. Comitê Permanente de Intercâmbios Científicos (SCORE), coordena 

os intercâmbios científicos; 

IV. Comitê Permanente de Saúde Pública (SCOPH); 

V. Comitê Permanente de Saúde Reprodutiva e SIDA (SCORA); 

VI. Comitê Permanente de Direitos Humanos e Paz (SCORP). Parágrafo 

2º A CLEV é a representação local da Coordenação de Estágios e Vivências 

da DENEM, que por sua vez, organiza os estágios e seus processos  seletivos. 

 

Artigo 4. Compete ao Coordenador Local de Estágios e Vivências: 

I. Divulgar editais e auxiliar os estudantes em relação à realização dos estágios  

oferecidos pela DENEM; 

II. Auxiliar no contato dos estudantes com a Coordenação de Estágios e Vivências 

(CEV) e representá-los oficialmente; 

III. Auxiliar e zelar pelos estudantes estrangeiros ou não, recebidos na instituição  

por programas de estágios oferecidos pela DENEM; 

IV. Identificar e levar à CEV dificuldades e problemas que os participantes do  

programa estejam enfrentando; 

V. Auxiliar, orientar e fiscalizar o cumprimento das atividades realizadas como  

padrinhos e anfitriões; 

Parágrafo único – A CLEV tem autonomia para a não liberação de certificados 

de padrinhos e anfitriões quando as atividades destes não forem cumpridas de 

acordo com seus deveres ou em sua totalidade. 

 

 

 

TÍTULO III – DAS ELEIÇÕES 
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Artigo 1. As eleições para preenchimento dos cargos eletivos do CENTRO 

ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES serão anuais. 

 

Artigo 2. São cargos de eleição os do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM 

YOUNES. 

 

Artigo 3. O voto é direto e secreto, não sendo permitida votação por procuração. 

 

Artigo 4. Será comunicado via circular interno, devidamente assinado pelo coordenador  

do curso e presidente do centro acadêmico, em um prazo de 20 (vinte) dias antes das 

eleições, o termo de ciência das eleições e inscrições de chapas para a concorrência do 

pleito. 

 

Artigo 5. As chapas candidatas devem inscrever-se na secretaria do CENTRO 

ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, até quinze dias antes do pleito. 

 

Artigo 6. É condição de elegibilidade ser associado quite com as contribuições 

associativas do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, como 

também com as mensalidades do curso; 

Parágrafo único - Os candidatos eleitos que não forem promovidos à série 

imediata do curso médico, perderão os direitos decorrentes de sua eleição. 

 

Artigo 7. Será considerada eleita, a chapa que obtiver maioria simples de voto. 

Parágrafo único – Em caso de empate, proceder-se-á à nova eleição dentro de 

quarenta e oito horas. Nessa eleição, competirão apenas os candidatos empatados. 

 

Artigo 8. Durante o pleito será observada a seguinte ordem: 

I. O CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES fará 

imprimir uma cédula única, na qual constatarão, pela ordem de inscrição, os  

nomes de todas as chapas que concorrerem. 

II. Haverá uma mesa receptora de votos, presidida pelo Presidente do CENTRO 

ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, ou seu substituto legal, 

auxiliado por dois escrutinadores, indicados pelas chapas; 

III. O eleitor apresentar-se-á perante a mesa receptora e se identificará, exibindo 

a carteira social ou qualquer outro documento considerado satisfatório pelo 
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Presidente da mesa. O Presidente entregará, então, ao eleitor, uma sobrecarta 

e uma via de cédula única, ambas devidamente rubricadas. Na cabine 

indevassável, o eleitor assinalará na cédula, no quadrado correspondente, 

com qualquer marca, de preferência uma cruz, o nome da chapa que escolher. 

Em seguida, fechando a célula na sobrecarta, depositá-la-á pessoalmente, na  

urna e assinará o livro de presença; 

IV. Ao final dos trabalhos, um dos escrutinadores lavrará a ata de eleição;  

 

 

Artigo 9. Terminada a eleição, iniciar-se-á imediatamente a apuração. Nesta,                       

será      observado o seguinte: 

I. O número de cédulas dentro das urnas deverá ser igual ao número de 

assinaturas no livro de presença. Em caso contrário, a eleição será 

considerada nula; 

II. Se a cédula única contiver qualquer marca, emenda, rasura ou inscrição que  

de qualquer forma permutem a identificação do voto, será ele anulado. 

 

Artigo 10. Terminada a apuração, o Presidente proclamará, imediatamente, o seu 

resultado. 

Artigo 11. Em caso de chapa única será proclamada essa a diretoria competente ao 

próximo ano. 

Artigo 12. Para a gestão que está em curso também é permitido analisar os candidatos da  

futura gestão através de entrevistas para a formação da chapa. 

 

TÍTULO IV – DAS PERDAS DA QUALIDADE DE ASSOCIADO E DAS PENAS 

 

Capitulo I – Das Perdas da Qualidade de Associado 

Artigo 1. A perda da qualidade de associado, será determinada pela Diretoria, sendo 

admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento 

disciplinar, em que fique assegurado o direito da ampla defesa, quando ficar comprovada 

a ocorrência de: 

I. Violação do estatuto social; 

II. Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados; 

III. Atividades contrárias às decisões da Assembleia Geral; 
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IV. Desvio dos bons costumes; 

V. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais; 

VI. Falta de pagamento, por parte dos “associados contribuintes”, de três parcelas  

consecutivas das contribuições associativas. 

 

Capitulo II – Das Perdas da Qualidade de Associado Membros da Diretoria 

Artigo 1. Os membros do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM 

YOUNES, além destas penas, incorrerão na perda dos respectivos cargos: 

I. Quando não entrarem em exercício dentro de quinze dias após a transmissão dos 

cargos, salvo motivo justificado; 

II. Quando, abusando de seu cargo, praticarem atos que prejudiquem os interesses 

dos associados. 

III. Quando, após pedido de apuração sobre o membro e apresentação de provas 

referentes a algum caso, haja votação pela expulsão do membro em questão, com 

resultado unânime dos outros diretores e da administração do CENTRO 

ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES. 

 

Capítulo III – Das Penas Disciplinares 

Artigo 1. O associado que infringir os preceitos deste Estatuto ou as deliberações do 

CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, sofrerá uma das seguintes 

penalidades, que lhe será aplicada conforme a gravidade do caso: 

I. Advertência reservada; 

II. Voto de censura na ata de reunião da Assembleia; 

III. Suspensão temporária; 

IV. Exclusão definitiva do quadro. 

 
TÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Capítulo I – Das disposições finais 

Artigo 1. O presente Estatuto poderá ser reformado ou alterado, no todo ou em parte, a 

qualquer tempo, por solicitação à diretoria, de qualquer associado em situação regular, 

que em conjunto e mediante consentimento expresso da coordenação do Curso de 

Medicina, poderá recusar a proposta sem maiores formalidades, ou submetê-la a 
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assembleia. 

 

 

TÍTULO V – DAS OMISSÕES 

 

Capítulo I – Das Omissões 

Artigo 1. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Coordenação do 

Curso de Medicina da Unilago juntamente com a diretoria do centro acadêmico. 

 
Anexo I: Das Ligas 

Artigo 1. O registro da liga é feito, através de documentação entregue pela diretoria da 

liga em questão. 

Artigo 2. Os Documentos necessários para registro da Liga ao CENTRO ACADÊMICO  

PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES são: Carta de intenção de formação da Liga à 

Coordenação do Curso de Medicina da Unilago, Carta Convite ao(s) professor(es) 

coordenadores da Liga, Estatuto próprio da Liga e Cronograma de aulas teóricas 

semestral ou anual. 

Artigo 3. Cada Liga pode contar com uma diretoria de 3 (três) a 6 (seis) diretores e cabe 

à diretoria da Liga, definir antecipadamente, em estatuto próprio, o número de Membros, 

Titulares e Aspirantes; definir dia e horário das aulas teóricas e práticas (semanais ou 

quinzenais). 

Artigo 4. As ligas devem manter sua documentação atualizada junto ao CENTRO 

ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, quanto à composição da diretoria, 

professores coordenadores e cronograma das aulas teóricas e práticas. 

Artigo 5. A liga deve manter-se em atividade constantemente. Caso a liga permaneça ao 

menos um semestre sem apresentar atividade alguma, terão suas atividades 

temporariamente bloqueadas pela Coordenação do Curso de Medicina da Unilago, até 

que volte a exercê-las. 

Artigo 6. A liga deve registrar todas as suas atividades em livro-ata e quaisquer atividades 

remuneradas devem ser registradas em livro-caixa. 

Artigo 7. O Departamento Acadêmico, deve orientar as ligas quanto às formas de meios 

de divulgação de suas aulas teóricas, cursos introdutórios, simpósios e afins. Todo e 

qualquer material que precisar ser afixado nas dependências da Faculdade Medicina da 

Unilago deverá ser previamente aprovado pela Coordenação do Curso de Medicina da 
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Unilago. 

Artigo 8. Caso a liga não cumpra com as regras citadas nos parágrafos acima, estará 

sujeita a receber advertência formal. 

Artigo 9. O Departamento Acadêmico deve registrar os certificados de atividades das 

ligas. Os certificados só serão registrados e assinados mediante apresentação do livro 

caixa atualizado da liga. Os certificados de cursos introdutórios, simpósios, congressos e  

afins terão o número necessário de horas entre o início e o término do evento. 

Artigo 10. O Departamento Acadêmico deve encaminhar e mediar todas as solicitações 

das ligas, feitas à coordenação do Curso de Medicina da Unilago. 

Artigo 11. O Departamento Acadêmico, deve realizar ao menos uma reunião a cada três 

meses, ou sempre que houver necessidade, para agendamento de cursos, organização das 

planilhas para utilização da(s) sala(s) de aula e do anfiteatro e para esclarecimentos 

necessários. 

Artigo 12. Todas as Ligas Acadêmicas devem realizar processo seletivo para admissão 

de novos membros, sendo necessário acerto de 70% da prova de seleção, 

independentemente da relação candidato/vaga. 

Artigo 13. Os certificados referentes a qualquer participação de atividades das Ligas 

Acadêmicas somente serão disponibilizados mediante 75% de presença nesta atividade, 

comprovadas através de listas presenciais, ausência de débitos com o Centro Acadêmico 

e a Faculdade. 

 

 

Anexo II: Do Núcleo de Atuação e Assistência à Comunidade  
 

Artigo 1. O cadastro de novos projetos sociais voluntários deve ser feito mediante entrega de 

documentação pela diretoria do projeto em questão.  

Artigo 2. Os documentos necessários para registro de um novo projeto social ao CENTRO 

ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES são: carta de intenção de formação de 

projeto social voluntário à Coordenação do Curso de Medicina da Unilago, Carta Convite 

ao(s) professor(es) coordenadores do projeto e estatuto próprio do projeto.  

Parágrafo Único - A aprovação de novos projetos deve ser feito por meio de uma 

reunião do CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES, onde a 

maioria de seus membros devem ser a favor.  
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Artigo 3. Cada projeto social contará com sua diretoria própria de no máximo 7 diretores e 

cabe a diretoria do projeto social, definir antecipadamente, um estatuto próprio e o número 

de voluntários; assim como definir dias, horários e locais das capacitações e ações sociais 

voluntárias.  

Parágrafo único – O estatuto dos projetos deve respeitar e estar de acordo com o 

estatuto do NAAC. A alteração do estatuto do projeto deve passar por vistoria prévia 

do NAAC.  

Artigo 4. Os projetos devem se manter em atividade constantemente. Caso o projeto 

permaneça ao menos um semestre sem apresentar atividade alguma, terão suas atividades 

temporariamente bloqueadas pelo NAAC, até que volte a exercê-las.  

Parágrafo Único - A reativação de projetos sociais deve ser avaliado pelo CENTRO 

ACADÊMICO PROF. DR. NAIM YOUNES, onde a maioria de seus membros 

devem ser a favor.  

Artigo 5. A certificação dos voluntários serão feitos pelo Diretor Científico do NAAC. Os 

certificados são feitos de forma individual, levando em consideração as ações realizadas por 

cada voluntário.  

 Parágrafo Único: A certificação é feita de modo semestral para seus voluntários.  

Artigo 6. O NAAC retém, de forma individualizada para cada projeto, toda a verba 

arrecadada com inscrições e doações dos projetos sociais. Caso o projeto precise retirar 

dinheiro de seu caixa, deve ser feita uma solicitação para o Diretor Financeiro do NAAC com 

orçamento e justificativa para tal.  

Parágrafo Único – O caixa do NAAC é totalmente indepentende do caixa do 

CENTRO ACADÊMICO PROF. DR. RIAD NAIM YOUNES.  

Artigo 7. O NAAC deve encaminhar e mediar todas as solicitações dos projetos sociais feitas 

à coordenação do Curso de Medicina Unilago.  

Artigo 8. A seleção das novas diretorias dos projetos sociais será feita por meio de entrevista 

mediada pelo próprio NAAC no mês de novembro. A posse da nova diretoria ocorrerá no 

mês de fevereiro. 

Artigo 9. Os projetos devem fazer no mínimo duas reuniões por mês com o NAAC. O órgão 
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regulador dos projetos deve estar ciente de todos os conflitos e/ou mudanças de cada 

ação/projeto.  

Artigo 10. Caso o projeto não cumpra com as regras citadas no artigo acima, estará 

sujeito a receber advertência formal. 

Parágrafo Único – A segunda advertência deverá ser avaliada pelos membros do 

NAAC, sendo passível de exoneração de cargo.  

Artigo 11. Os projetos devem solicitar para a Coordenaçao do Curso de Medicina, com 

antecedência, todos os materiais necessários para as ações e, as datas e horários devem ser 

informadas para o transporte.  
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