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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DAS LIGAS ACADÊMICAS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIÃO DAS FACULDADES DOS 

GRANDES LAGOS – COLIG 

 

 

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO 

 

Art. 1º - Entende-se como Liga Acadêmica (LA) da Faculdade de Medicina UNILAGO, grupos de 

acadêmicos orientados por ao menos um docente da UNILAGO, que organizam atividades 

extracurriculares de ensino, pesquisa e extensão em determinada área da saúde.  

Parágrafo único: As Ligas Acadêmicas têm como função: 

I - Contribuir para o atendimento e promoção de saúde à comunidade; 

II - Estabelecer um espaço que propicie o aprimoramento da formação técnico-científica e 

humanística dos alunos da graduação, pós-graduação e profissionais da área da saúde; 

III - Promover atividades interdisciplinares; produzir conhecimentos relevantes frente às 

demandas sociais contemporâneas. 

 

Art. 2º - O COLIG é um órgão colegiado composto por todas as Ligas Acadêmicas do curso de 

Medicina, dirigido pelo Diretor de Ligas Acadêmica da gestão vigente do Centro Acadêmico 

Professor Doutor Riad Naim Younes (CADRY), sendo este responsável por presidir e coordenar 

as atividades do COLIG com apoio de coordenadores adjuntos, membros ativos em pelo menos 

uma LA, eleitos através de votação simples pelos membros do CADRY. Esse órgão visa 

promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento das LA da UNILAGO, dando-lhes suporte 

administrativo e técnico, e deliberando sobre os principais problemas das LA, buscando sempre 

soluções viáveis e democráticas, sempre respeitando o princípio de autonomia das LA no que 

for possível dentro das regras estabelecidas por este Regimento Interno. 

 

§ 1º O COLIG, constituído em agosto de 2015, terá suas atividades reguladas de acordo com o 

presente Regimento Interno e sua duração estará condicionada à existência de atividades 

desenvolvidas pelas LA da UNILAGO. 

 

§ 2º O mandato do COLIG se inicia e se encerra juntamente com o mandato do CADRY em 

janeiro e dezembro de cada ano. 

 

§ 3º O COLIG funcionará nas dependências do Centro Acadêmico Professor Doutor Riad Naim 

Younes, localizado na União das Faculdades dos Grandes Lagos, Rua Dr. Eduardo Nielsem, 

número 960, Jardim Aeroporto, São José do Rio Preto – SP. 

 

 

CAPÍTULO II - DA CONSTITUIÇÃO 
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Art. 3º - Cada Liga Acadêmica da Medicina UNILAGO deverá ser composta por Docente 

Orientador, Membros Diretores, Membros Participantes e Ouvintes. 

 

§ 1º Os Membros Diretores, deverão ser alunos da Medicina UNILAGO e estar dentro dos pré-

requisitos exigidos para assumirem os cargos, de acordo com este Regimento Interno e com o 

Estatuto da LA em que deseja fazer parte. Os cargos que compõe a diretoria são: 

I - Presidente Discente 

II – Vice-Presidente  

III – Diretor Financeiro  

IV – Diretor Científico  

V – Diretor de Comunicação 

 

§ 2º Não poderão fazer parte da diretoria da LA os alunos que estão no internato (9º, 10º, 11º e 

12º períodos) fora de São José do Rio Preto. No entanto, alunos do 8º período que optarem pela 

diretoria, deverão exercer o cargo somente até a troca de período, passando a ser Membro 

Participante da LA e sendo realizada uma votação para seu substituto.  

  

§ 3º O Docente Orientador deve ser docente na UNILAGO com vínculo comprovado e deve ser 

especialista na área de atuação em que se desenvolverão as atividades da LA. Toda LA deve ter 

no mínimo um Docente Orientador. Em caso de existir mais de um Docente Orientador na LA, 

todos deverão responder às regras estabelecidas do cargo. 

 

§ 4º Membros Participantes são membros da LA, mas não fazem parte da sua Diretoria. Cada 

LA possui uma quantidade de Membros Participantes estabelecida por seu Estatuto próprio. 

 

§ 5º Ouvintes são os estudantes da Medicina UNILAGO que participam da LA, mas não são 

membros dela. As LA não são obrigadas a aceitar ouvintes. 

 

§ 6º Todos os participantes de LA, membros e ouvintes, deverão obrigatoriamente ser sócios do 

CADRY sem quaisquer dívidas. O não cumprimento deste item acarretará no desligamento do 

participante na LA e aplicação de penalidade. 

 

Art. 4º - Compõe o COLIG o Diretor das Ligas Acadêmicas do CADRY, sendo este presidente do 

COLIG, Coordenadores Adjuntos, em que a quantidade será proporcional a de LA, e todas as LA 

formadas por alunos da UNILAGO, que estiverem de acordo com os critérios estabelecidos por 

este Regimento. 

 

§ 1º Os Coordenadores Adjuntos são membros ativos de alguma LA escolhidos por votação 

simples pelos membros do CADRY para auxiliar o presidente do COLIG na organização das LA 

da UNILAGO, não possuindo direito a voto nas decisões que competem ao CADRY. Os 

membros escolhidos não serão obrigados a aceitar o convite para serem Coordenadores 

Adjuntos, mas se aceitarem deverão permanecer no cargo enquanto durar a gestão do CADRY 

(um ano).  
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§ 2º Para integrar o COLIG as LA devem obedecer as disposições deste Regimento Interno, 

cumprir com a entrega de documentos solicitados dentro do prazo estabelecido e ser aprovada 

por maioria absoluta dos membros atuais do CADRY em reunião convocada para este fim. 

 

 

CAPÍTULO III - DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 5º - As LA deverão:  

I - Apresentar um Regimento Interno respeitando este regimento; 

II - Ter pelo menos um docente profissional responsável para orientar as atividades a 

serem desenvolvidas; 

III - Elaborar processo seletivo de novos membros apenas 1 (uma) vez por ano, sendo 

este no mês de agosto, de acordo com as regras do COLIG; 

 

§ 1º Cada LA deve elaborar e aplicar sua própria prova de seleção de novos membros, sendo 

obrigatória uma prova escrita, seja dissertativa ou discursiva, mesmo havendo outros métodos 

de seleção. 

 

§ 2º Todos os membros de LA terão o direito de passar pelo processo de seleção para ser 

novamente membro da LA por mais um ano, mas nenhum membro de LA, mesmo os membros 

coordenadores e fundadores, terá o direito de permanecer na LA sem passar por um novo 

processo de seleção. 

 

§ 3º Todos os alunos da Medicina UNILAGO que se incluírem nos pré-requisitos para participar 

do processo de seleção de alguma LA deverão ter os mesmos direitos e deveres, nenhum 

candidato poderá ter vantagem sobre outro candidato. 

 

§ 4º Todas as ligas devem encerrar suas atividades obrigatoriamente até a primeira sexta-feira 

de agosto de todo ano, havendo concomitantemente a seleção de novos membros. 

 

§ 5° Todas as ligas devem reiniciar suas atividades no máximo sete dias após o resultado do 

processo de seleção, com a ciência do Docente Orientador da LA através de um novo Termo de 

Renovação de LA e um novo documento contendo Plano de Extensão, Plano de Pesquisa e 

Plano de Ensino anual da LA que deverá ser entregue ao COLIG até a data estabelecida. 

 

IV - Realizar atividades regulares pelo menos 2 vezes ao mês com presença controlada 

dos membros através de Ata e Controle de Reuniões; 

V - Ter Livro Ata contendo a data e as atividades executadas em cada encontro, além do 

controle de presença de todos os membros e do Docente Orientador por meio de assinatura no 

Livro Ata no final de cada encontro; 

VI - Comparecer nas reuniões ordinárias por meio de seus representantes oficiais ou, em 

sua ausência, deverá indicar outro coordenador da Liga para substituí-lo; 
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VII - Cumprir os prazos estabelecidos pelo COLIG para a entrega da documentação 

necessária para a oficialização da LA; 

VIII - Toda LA deve ter Livro Caixa com a descrição de todas as atividades relacionadas 

ao financeiro;  

IX - Ao final de cada gestão da LA deve ser entregue ao presidente do COLIG uma 

fotocópia do Livro Ata e do Livro Caixa devidamente atualizados; 

X - Preencher devidamente a “Ficha de Atividade de Extensão” disponível do site do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) e aprová-la na secretaria do curso de Medicina antes a 

realização de qualquer evento; 

 

Art. 6º - Cabe ao COLIG: 

I - Representar as LA frente aos órgãos deliberativos da UNILAGO, Órgãos Municipais e 

comunidade adjacente (bem  como outras instituições);   

II - Prestar assessoria às LA, ao CADRY e a Coordenação do Curso de Medicina Unilago;  

III - Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno de cada uma das Ligas; 

IV - Aprovar a Regulamentação mínima para o ingresso de novos membros do COLIG;  

V - Colaborar com a divulgação das atividades das Ligas; 

VI - Avaliar e incentivar a criação de novas Ligas;  

VII - Desenvolver e fomentar as atividades realizadas pelas Ligas;  

 

Art. 7º - Caberá ao Presidente do COLIG: 

I - Coordenar as atividades do COLIG;  

II - Presidir as reuniões do Colegiado e representá-lo oficialmente; 

III - Organizar a eleição/escolha dos Coordenadores Adjuntos do COLIG; 

IV – Auxiliar na organização das LA quanto ao encerramento e recomeço de suas 

atividades e gestões; 

V – Conferir, cobrar e organizar a documentação exigida para o funcionamento ou criação 

das LA; 

VI - Escrever as atas das reuniões do COLIG; 

VII – Fazer cumprir as determinações do COLIG. 

 

Parágrafo único: O presidente do COLIG deverá ter assessoria de todos os membros do 

CADRY, independentemente do cargo assumido, e caberá ao presidente do CADRY substituí-lo 

em sua ausência.  

 

 

CAPÍTULO IV - DA ABERTURA DE NOVAS LIGAS 

 

Art. 8 º - Fica estabelecido que a abertura e oficialização de novas Ligas só ocorrerá em agosto 

de cada ano. As LA só passarão a existir após a aprovação do COLIG e com o cumprimento de 

todos os pré-requisitos estabelecidos para sua abertura, incluindo a entrega dos documentos 

exigidos e o cumprimento de todos os prazos estabelecidos neste Regimento Interno. Após o 
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cumprimento de todos os itens exigidos para abertura de LA, o presidente do COLIG junto ao 

CADRY, terá até cinco dias corridos para devolver o parecer às Ligas. 

 

§ 1º O parecer deve ser feito individualmente para cada LA, entregue diretamente aos seus 

Membros Coordenadores com a autorização ou não de sua criação com as devidas justificativas 

de acordo com este Regimento Interno. Deve estar assinado pelo Presidente do COLIG e pelo 

Presidente do CADRY. 

 

§ 2º O prazo máximo para a entrega de todos os itens obrigatórios exigidos para a criação de LA 

é 20 de agosto (podendo sofrer alguma alteração quanto ao dia, mas ainda no mês de agosto, e 

com determinação e aviso prévio pelo CADRY e presidente do COLIG). Após a data definida 

nenhuma LA poderá ser criada, mesmo na ocorrência de aparecerem novos professores em 

outras épocas do ano. Os alunos deverão respeitar o prazo determinado por este Regimento 

Interno e esperar até agosto do próximo ano para solicitar a abertura de LA. 

 

Art. 9 º - Após a entrega do parecer do COLIG, feito em reunião ordinária, as Ligas poderão abrir 

seus processos seletivos no período estabelecido pelo COLIG, assim como a entrega da 

documentação dos membros admitidos. 

  

Art. 10º - Fica estabelecido que para abertura de novas Ligas são necessários os seguintes 

documentos: 

 I – Cópia Original do Estatuto da LA, conforme modelo padronizado pelo COLIG, 

assinada pela Diretoria Discente e pelo Docente Orientador; 

II – Cópia do Termo de Fundação, conforme modelo padronizado pelo COLIG; 

III – Curriculum Lattes do Docente Orientador; 

IV – Curriculum Lattes do Presidente Discente; 

V – Plano pedagógico prévio das atividades a serem desenvolvidas pela LA, sendo 

obrigatório o planejamento de uma atividade de extensão por semestre, e contendo a assinatura 

do presidente discente; 

VI – Logomarca própria. 

 

Art. 11º - Fica estabelecido que para a comprovação do processo seletivo e admissão dos 

membros são necessários os seguintes documentos: 

I – Classificação dos alunos no processo seletivo, constando o número de vagas, os 

aprovados e a assinatura do presidente discente e do docente orientador; 

II – Registro de Membros Participantes, conforme modelo padronizado pelo COLIG. 

 

Art. 12º - Deve existir somente uma LA para cada especialidade médica e todas as Ligas 

Acadêmicas da Medicina UNILAGO terão a duração de um ano, podendo ser renovadas todo 

mês de agosto de acordo com os critérios do processo de seleção de novos membros e Termo 

de Renovação de LA.  
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Parágrafo único: A diretoria do CADRY e a do COLIG terão autonomia para desativar qualquer 

LA que parar de funcionar por algum motivo, e fazer novo processo de seleção para novos 

membros no próximo mês de agosto, a fim de reestruturá-la. 

 

 

CAPÍTULO V - DA TROCA DE GESTÃO 

 

Art.13º - Fica estabelecido que a troca de gestão deverá obrigatoriamente ocorrer todo o mês de 

Agosto de cada ano letivo. 

  

Art. 14º - Os documentos necessários para a troca de gestão são: 

I - Classificação dos alunos no processo seletivo, constando o número de vagas, os 

aprovados e a assinatura do presidente discente e do docente orientador; 

II - Ata de posse da nova gestão; 

III - Termo de posse da nova gestão; 

IV - Curriculum Lattes do novo coordenador discente; 

V - Curriculum Lattes do novo coordenador Docente, caso haja alteração; 

VI - Plano pedagógico prévio das atividades a serem desenvolvidas pela LA, sendo 

obrigatório o planejamento de uma atividade de extensão por semestre, e contendo a assinatura 

do presidente discente; 

VII - Registro de Membros, conforme modelo padronizado pelo COLIG. 

 

Art. 15º - A gestão da Presidência e dos Diretores será de 01(um) ano. 

§ 1º Finda a 1ª gestão após a criação da Liga Acadêmica, a diretoria será escolhida por votação 

após a seleção de Membros Participantes, sendo que qualquer Membro Participante poderá se 

candidatar a qualquer dos cargos. 

 

§ 2º Os diretores poderão ser reeleitos, independente do cargo, para apenas 01 (um) mandato, e 

os mesmos poderão concorrer a qualquer dos cargos. Caso haja necessidade dos Membros 

Diretores serem reeleitos para um terceiro mandato, ficará a cargo do COLIG a autorização. 

 

§ 3º O voto se dará de forma secreta e obrigatória para todos os presentes. 

 

§ 4º Para que a votação seja válida será exigida a presença 2/3 (dois terços) dos membros 

associados. 

 

 

CAPÍTULO VI - DAS REUNIÕES 

 

Art. 16º - O COLIG se reunirá ordinariamente a cada mês, ou extraordinariamente quando 

necessário, por convocação de seu Presidente ou por solicitação de pelo menos um terço dos 

representantes de LA, dirigida ao Presidente do COLIG. 
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§ 1º As deliberações serão tomadas apenas pela maioria simples de voto dos representantes, 

estes em quorum mínimo de cinquenta por cento mais um. 

 

§ 2º Terão direito a voto único e intransferível cada representante de Liga, o Presidente do 

COLIG e a Diretoria do CADRY majoritariamente. 

 

§ 3º As reuniões do COLIG serão abertas para todos os estudantes de medicina e poderão, 

eventualmente, contar com a presença de convidados docentes, pós-graduandos e profissionais 

da área da saúde, apenas com direito a voz.  

 

 

CAPÍTULO VII - DAS FINANÇAS 

 

Art. 17º - O COLIG será mantido com recursos materiais e financeiros do CADRY. 

Parágrafo Único: A disponibilização de recursos ao COLIG e às Ligas ficará a critério do 

CADRY.  

 

Art. 18º - Cada Liga tem autonomia financeira, sendo necessária a prestação de contas ao final 

de cada gestão ao presidente do COLIG. 

 

Art. 19º - As Ligas poderão utilizar o CNPJ do CADRY para recebimento de patrocínios ou 

eventuais necessidades, desde que previamente solicitado ao Presidente do COLIG e a Diretoria 

do CADRY. 

 

Art. 20º - Em caso de LA desativada todo o dinheiro em caixa será repassado para o Centro 

Acadêmico Dr. Riad Younes.  

 

 

CAPÍTULO VIII - DAS PENALIDADES 

 

Art. 21º - Os membros das Ligas que não cumprirem as solicitações do COLIG não receberão 

certificado. 

 

Art. 22º - Será critério de exclusão do COLIG: 

I - Falta de representação das Ligas por seus Coordenadores ou participantes em 

reuniões ordinárias e/ou extraordinárias sem justificativa, em duas reuniões consecutivas ou em 

três alternadas; 

Parágrafo único: As faltas com justificativas podem ser abonadas desde que assim seja julgado 

e decidido pelo presidente do COLIG e Diretoria do CADRY. 

II - Desajuste ou falta quanto à documentação da LA; 

III – LA ou membro de LA que deixar de seguir as disposições deste Regimento Interno 

ou Estatuto próprio de sua LA.  
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Art. 23º - Os membros da Diretoria e os Membros participantes de cada Liga Acadêmica que não 

cumprirem com suas responsabilidades ou abandonarem sua LA perderão o direito de participar 

como membro da diretoria ou como membro participante da liga em questão por um período de 

1 (um) ano, podendo apenas participar como ouvinte. Se o descumprimento for reincidente, 

perderá o direito de participar de qualquer LA.  

 

Parágrafo único: será considerado abandono de LA o membro que ausentar-se a 3 (três) 

encontros consecutivos ou não tiver 75% de presença ao final da gestão da sua LA, sem 

justificativa aceitável. Será visto como justificativa aceitável o membro que apresentar atestado 

médico, comprovar morte de familiar próximo ou comprovar obrigatoriedade de presença em 

atividades curriculares. 

 

Art. 24º - No caso de desligamento por parte do Docente Orientador, a LA deverá conseguir 

substituí-lo por um novo Docente Orientador com especialidade profissional condizente com a 

LA, no período máximo de quinze dias corridos. Caso isso não ocorra, a LA torna-se inativa até 

que haja outro profissional capacitado para atuar como Docente Orientador da Liga, não 

havendo quaisquer restrições aos membros da Liga, que receberão certificado de acordo com o 

tempo em que a LA esteve ativa. 

 

 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 25º - O COLIG tem poder para intervir nas atividades internas de cada uma das Ligas, se 

assim julgar necessário e se houver justificativa cabível para isso. 

 

Art. 26º - É de responsabilidade do CADRY prover condições necessárias ao pleno 

funcionamento do COLIG.  

 

Art. 27º - É de responsabilidade do COLIG respeitar o estatuto do CADRY.  

 

Art. 28º - Cada aluno poderá participar concomitantemente de no máximo 3 (três) ligas, sendo 

apenas em 2 (duas) como Membro da Diretoria. Será desligado automaticamente de todas as LA 

o aluno que não seguir as regras do COLIG, sem direito a recebimento de certificado.  

 

Art. 29º - A participação de LA como ouvinte não tem limite de quantidade estabelecida e fica a 

critério de cada aluno, respeitando o Estatuto da LA. 

 

Art. 30º - Toda saída ou entrada de membros nas LA deve ser comunicada ao Presidente do 

COLIG, assim como qualquer outra alteração que houver na LA ou em seu Estatuto. Todas as 

sugestões ou solicitações de alterações devem ser aprovadas pela diretoria do COLIG e do 

CADRY para serem estabelecidas. 
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Art. 31º - Para a emissão dos certificados de gestão de LA, deverão ser entregues a ao 

Presidente COLIG ou aos coordenadores adjuntos os seguintes documentos:  

I - Solicitação de Certificação de Ligas Acadêmicas, conforme modelo padronizado pelo 

COLIG e em 02 (duas) vias; 

II - Lista de Participantes, conforme modelo padronizado pelo COLIG; 

III – Cronograma, conforme modelo padronizado pelo COLIG; 

IV – Fotocópia da Ata das Reuniões. 

 

Art. 32º - O certificado de participação da liga só será entregue aos membros mediante 

comprovação de frequência mínima de 75% durante o ano em que esteve na LA e comprovação 

de participação nas atividades desenvolvidas pela LA, além da necessidade de ser sócio do 

CADRY. 

 

Art. 33º - Para a certificação das atividades de extensão realizadas pelas Ligas Acadêmicas 

deverão ser entregues a ao Presidente COLIG ou aos coordenadores adjuntos os seguintes 

documentos:  

II – Protocolo de Atividade de Extensão, conforme modelo padronizado pelo COLIG e em 

02 (duas) vias; 

II – Ficha de Projeto de Extensão, conforme modelo padronizado pelo COLIG; 

III – Lista de Palestrantes, Comissão Organizadora e Participantes, conforme modelo 

padronizado pelo COLIG. 

 

Art. 34º - Fica estabelecida a necessidade da entrega do Controle de Reuniões, padronizado 

pelo COLIG, para o Coordenador Adjunto responsável pela liga em questão, no final de cada 

mês.   

 

Art. 35º – Todos os documentos padronizados exigidos pelo COLIG estarão disponíveis no site 

do COLIG (http://www.cadryunilago.com.br/documentoscolig). 

 

 

Art. 36º - As alterações do presente Regimento Interno devem ser aprovadas pelo COLIG e 

referendadas pela Coordenadoria do CADRY. 

 

Art. 37º - Os casos omissos serão considerados pelo COLIG.  

 

Art. 38º - Os casos não resolvidos pelo COLIG serão encaminhados à Coordenadoria do 

CADRY. 

 

 

 


