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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAITB N.º 06/2021, de 29 de Janeiro de 2021. 

 

 

 Regulamenta a Formação, o Funcionamento e o Reconhecimento das Ligas Acadêmicas de 
Medicina (LAM) da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

CONSIDERANDO:  

 

 a necessidade de regulamentar as condições para formação, funcionamento e  

reconhecimento das Ligas Acadêmicas de Medicina do Curso de Medicina da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna; 

 a necessidade de fixar critérios padronizados para reconhecimento das Ligas 

Acadêmicas de Medicina do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna; 

 a colaboração em termos de estudos e pesquisas da Coordenação do Curso de Medicina 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 a discussão, análise e aprovação das normas para regulamentação da sugestão de 

Regulamento, por parte do Colegiado Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho 

de Itabuna; 

 a discussão, análise e aprovação das normas para regulamentação da sugestão de 

Regulamento, por parte do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir o Regulamento para a Formação, o Funcionamento e o Reconhecimento das 

Ligas Acadêmicas de Medicina (LAM) da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, constante do 

Anexo Único desta Resolução, aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna – FASAI. 
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Art. 2º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 
 

Publicada em 29 de janeiro de 2021. 

 

Itabuna – Bahia, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna
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ANEXO ÚNICO 

 

REGULAMENTO PARA A FORMAÇÃO, O FUNCIONAMENTO E O 

RECONHECIMENTO DAS LIGAS ACADÊMICAS DE MEDICINA (LAM) DA 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS NORMAS E CONDIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1.º As Ligas Acadêmicas de Medicina (LAM’s) da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

- FASAI são entidades ou associações de cunho científico, sem fins lucrativos, criadas e geridas 

pelos Acadêmicos de Medicina da FASAI e, para que sejam reconhecidas pela FASAI, deverão 

obedecer às condições fixadas no presente Regulamento.  

 

§ 1.º Caberá à Diretoria da FASAI o reconhecimento da Liga Acadêmica de Medicina.   

 

§ 2.º A FASAI reconhecerá somente uma Liga Acadêmica por campo do saber, garantindo, 

assim, o princípio da unicidade, não impedindo que os Acadêmicos criem Ligas Acadêmicas 

de Medicina em área de conhecimento já contemplada com a criação de uma LAM, mas não se 

lhe ofertando as condições geradas pelo reconhecimento.   

 

§ 3.º A participação do Professor Orientador ou de Colaboradores em uma Liga Acadêmica não 

a descaracteriza como criada e gerida unicamente pelos Acadêmicos de Medicina da FASAI. 

 

Art. 2.º As Ligas Acadêmicas de Medicina não são atividades de especialização, residência ou 

de pós-graduação, mas sim, entidades que facilitem a oportunidade de aprendizado e obtenção 

de conhecimento técnico-científico, com relacionamento interpessoal com a comunidade.   

 

Art. 3.º As Ligas Acadêmicas de Medicina terão o nome “Liga Acadêmica” seguido da 

especialidade ou campo do saber, e deverão congregar Acadêmicos, Professores e 

Colaboradores com interesses afins acerca de temas quanto ao ensino, à iniciação à pesquisa e 

à extensão. 

  

Art. 4.º Cada Liga Acadêmica será composta por um Professor Orientador e por, no mínimo, 

cinco membros Acadêmicos, podendo o Estatuto da Liga fixar ou não um número máximo de 

membros e as condições para admissão, substituição ou manutenção do membro Acadêmico. 

 

§ 1.º Excepcionalmente, poderá uma Liga funcionar com até quatro membros Acadêmicos, mas 

pelo período máximo de 30 (trinta) dias após a constatação, por quaisquer meios, da ausência 

do quinto membro Acadêmico, período em que deverá haver a composição mínima, sob pena 

de a FASAI cancelar o reconhecimento. 

 

§ 2.º O processo seletivo para que o Acadêmico participe da Liga será de conformidade com o 

Estatuto. 
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§ 3.º Cada Acadêmico poderá participar de, no máximo, duas Ligas Acadêmicas de forma 

simultânea. 

 

§ 4.º Cada Professor somente poderá ser Professor Orientador de, no máximo, duas Ligas 

reconhecidas pela FASAI. 

 

Art. 5.º Para efeitos deste Regulamento, considera-se: 

 

I – Acadêmico: aluno regularmente matriculado no Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna - FASAI; 

 

II – Acadêmico Voluntário: acadêmico que participar do Simpósio Introdutório e não 

classificado no processo seletivo para admissão da Liga ou de outra forma de admissão na Liga, 

conforme o Estatuto, se do Estatuto constar que o não membro efetivo poderá participar de 

atividades científicas programadas pela Liga, mas sempre sem direito de voto nas assembleias; 

 

III – Colaborador: profissional médico, professor, profissional ou pesquisador com vínculo de 

estudos e/ou pesquisa ao tema de estudo central da Liga que, voluntariamente e sem interesse 

pecuniário qualquer, queira colaborar de forma efetiva no desenvolvimento técnico e/ou 

científico das propostas pela Liga; 

 

IV – Liga: entidade criada e gerida pelos Acadêmicos que tenham interesse em uma área comum 

ou específica de conhecimento, com abordagem interdisciplinar ou transdisciplinar, unidos para 

a realização de atividades práticas e teóricas nos segmentos do ensino, pesquisa e extensão, 

sendo coordenada pelos próprios Acadêmicos sob a orientação científica de um Professor 

Orientador; 

 

V – Professor Coorientador: docente vinculado ou não ao Curso de Medicina da FASAI que, 

voluntariamente e sem interesse de remuneração ou retribuição financeira, seja aceito como 

colaborador efetivo quanto ao desenvolvimento científico do tema estudado pelos componentes 

da Liga; 

 

VI – Professor Orientador: docente vinculado à Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI 

que, voluntariamente e sem interesse de remuneração ou retribuição financeira, seja designado 

para orientar aos Acadêmicos quanto aos estudos para os quais a Liga foi criada, e que tenha 

conhecimento específico sobre o tema. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES PARA O RECONHECIMENTO 

 

Art. 6.º Para que a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI reconheça uma Liga como 

criada e em funcionamento dentro dos parâmetros, há as seguintes condições: 

  

I – que seja criada e gerida por Acadêmicos regularmente matriculados no Curso de Medicina 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI, ainda que haja participação de, e/ou 
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integrada por, pessoas vinculadas ou não à Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI, 

tais como: 

 

a) acadêmico de Medicina ou de área afim; 

b) professor de Medicina ou de área afim; 

c) professor de área de interesse da Liga; 

d) profissional da saúde; 

e) pesquisador. 

 

 

II – que tenha ata de fundação e Estatuto, ambos encaminhados: 

 

a) ao Conselho de Ligas Acadêmicas ou entidade congênere, para análise e parecer; 

b) à Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização 

(COPPEXII), da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI, para análise e parecer e, 

posteriormente e com estes documentos da sua elaboração, remessa à Diretoria da FASAI; 

 

III – que do Estatuto conste, pelo menos, regras quanto aos seguintes itens: 

 

a) competência, atribuições e forma de eleição dos integrantes da Diretoria;  

b) composição e forma de seleção de novos membros;  

c) denominação da Liga, obrigatoriamente iniciada com “Liga Acadêmica” seguida da 

especialização ou campo do saber que será o objetivo do estudo; 

d) direitos da Assembleia Geral, se houver; 

e) direitos e deveres dos componentes; 

f) eleição direta, entre os membros da Liga, para os cargos representantes, um titular e um 

suplente, para o Conselho de Ligas Acadêmicas; 

g) forma de escolha dos membros da Diretoria, sendo que, para os cargos de Presidente, 

Secretário e Tesoureiro deverão ser eleições diretas entre os membros da Liga; 

h) formas de captação de recursos financeiros e normas para sua aplicação; 

i) normas para funcionamento e extinção; 

j) número mínimo de sete componentes para criação e para funcionamento; 

k) objetivos da Liga, com definição do campo do saber no qual centrarão as atividades 

acadêmicas e sobre as quais se buscará aprofundamento do conhecimento e as demandas da 

população a serem atendidas, visando à promoção da saúde, além dos descritos no art. 12 deste 

Regulamento; 

l) responsabilidade dos membros da Diretoria. 

 

IV – que possua natureza interdisciplinar ou transdisciplinar. 

 

Art. 7.º Para que a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI mantenha o reconhecimento 

da Liga, até o quinto dia útil do primeiro mês do primeiro semestre letivo, deverá a Diretoria 

da Liga apresentar à COPPEXII: 

 

I – relatório das atividades do ano anterior, para análise e aprovação, contendo, no mínimo, 

informações sobre: 

a) relação dos componentes da Liga que participaram das atividades; 
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b) resumo de evento, com especificação da quantidade de pessoas atendidas; 

 

II – plano de trabalho para o ano em curso, contendo, no mínimo: 

a) atividades propostas, constando, no mínimo, as fontes de recursos, se necessários; os 

objetivos; a justificativa e o cronograma da realização; 

b) lista dos membros participantes, e a quem cabe a coordenação do evento. 

 

Parágrafo único. Se tiver acontecido qualquer financiamento ou liberação, em dinheiro, por 

parte da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI, a renovação do reconhecimento estará 

condicionada à aprovação, pela FASAI, da correspondente prestação de contas. 

 

Art. 8.º O reconhecimento da Liga e a renovação anual do seu reconhecimento dar-se-ão por 

atos, em forma de Portaria, da Diretoria da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI, 

após análise e Parecer da Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão, Inovação e 

Internacionalização (COPPEXII) da mesma Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI. 

 

  

CAPÍTULO III 

DOS BENEFÍCIOS DE UMA LIGA RECONHECIDA PELA FASAI 

 

Art. 9.º A Liga Acadêmica criada e gerida conforme as regras deste Regulamento e que cumpra 

as demais determinações dos seus estatutos, quando inicialmente reconhecida e com renovação 

do reconhecimento a cada início de semestre letivo, receberá da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna os seguintes benefícios: 

 

I – terá o Professor Orientador um Certificado, emitido pelo Curso de Medicina da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna - FASAI, informando a quantidade de horas de trabalho voluntário 

em favor da Liga; 

 

II – poderá ter, conforme Capítulo IV deste Regulamento, aceitas as horas de atividades 

acadêmicas na Liga, em determinados eventos, como equivalentes a horas de Atividades 

Complementares; 

 

III – poderá a Liga usar, conforme Regulamento próprio, os Laboratórios da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna - FASAI; 

 

IV – poderá a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI liberar salas de eventos, 

biblioteca, auditórios e outros espaços físicos para realização de eventos, reuniões, estudos e 

outras atividades, sempre: 

 

a) com autorização prévia, eventual ou de forma permanente, do Coordenador do Curso de 

Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI; 

b) em atendimento ao Regimento Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI e 

do Regulamento do local em utilização; 

 

V – poderão os membros da Liga, ou a própria Liga, ainda que por meio do Diretório 

Acadêmico, mas com destino direto para determinada Liga requerente, receber os benefícios 
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previstos pelo Programa Institucional de Apoio à Participação Docente e Discente em Eventos 

Científicos e em Publicações Científicas (PIAPCi), desde que orçados para o exercício; 

 

VI – poderá o Professor Orientador, se seu título acadêmico o permitir, propor a obtenção de 

financiamento em agências de fomento às atividades pesquisas científicas para algum projeto 

da Liga, com utilização do vínculo para com a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI. 

 

  

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DA LIGA 
 

 

Art. 10. As Ligas Acadêmicas criadas no âmbito do Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna - FASAI deverão, em seus objetivos, realizar atividades de ensino, de 

extensão, de inovação, de pesquisa e de iniciação à pesquisa, em conjunto ou separadamente. 

 

§ 1.º Constituem atividades de ensino, dentre outras:  

 

I – aula;  

II – Congresso, Seminário, Encontro e outros eventos de caráter científico; 

III – curso e minicurso; 

IV – discussão de artigo científico; 

V – discussão de caso clínico; 

VI – Fórum Científico; 

VII – mesa-redonda; 

VIII – Mostra Científica; 

IX – painel; 

X – palestra. 

 

§ 2.º Constituem atividades de pesquisa ou de iniciação à pesquisa, e de inovação, dentre outras:  

 

I – Congresso, Seminário, Encontro e outros eventos de caráter científico; 

II – discussão de artigos científicos acerca de pesquisas científicas;  

III – estudo de casos; 

IV – estudo de incidência de patologias; 

V – levantamento epidemiológico; 

VI – publicação científica; 

VII – visita a determinadas comunidades, para estudos específicos. 

 

§ 3.º Constituem atividades de extensão, dentre outras:  

 

I – interação e integração com os Conselhos de Saúde e entidades do segmento; 

II – recepção da comunidade, para prestação gratuita de serviços; 

III – realização de campanhas de prevenção de afecções; 

IV – realização de campanhas de tratamento de afecções; 

V – visitas à comunidade, para prestação gratuita de serviços. 
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SEÇÃO ÚNICA 

DAS ATIVIDADES DAS LIGAS RECONHECIDAS QUE SERÃO ACEITAS COMO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE MEDICINA DA FASAI 
 

 

Art. 11. Os eventos das Ligas Acadêmicas poderão ter suas atividades exclusivamente 

acadêmicas consideradas como Atividades Complementares, para efeitos de cumprimento da 

Carga Horária do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI. 

 

§ 1.º O Coordenador do Curso de Medicina poderá propor ao Colegiado do Curso de Medicina 

e ao Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI a inclusão de 

atividades no Anexo I do Regulamento de Atividades Complementares para que contemple: 

 

I – quais atividades acadêmicas da(s) Liga(s) que serão aceitas como horas de Atividades 

Complementares para efeitos de integralização da Carga Horária;  

 

II – quais os percentuais de atividades que poderão ser consideradas horas de Atividades 

Complementares advindas dos eventos da(s) Liga(s). 

 

§ 2.º Cada Liga poderá propor ao Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna - FASAI a aceitação das atividades acadêmicas desenvolvidas pela Liga 

como horas de Atividades Complementares. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DOS OBJETIVOS DAS LIGAS 
 

 

Art. 12. As Ligas Acadêmicas do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

- FASAI terão por objetivos, além dos já descritos na alínea “k” do inciso III do art. 6.º deste 

Regulamento: 

 

I – ampliar os trabalhos de responsabilidade social que a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

- FASAI objetiva levar à comunidade; 

 

II – atuar na promoção de saúde e prevenção de doenças para melhor qualidade de vida da 

comunidade do entorno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI; 

 

III – colaborar para com a comunidade na prevenção as doenças;  

 

IV – complementar, atualizar, aprofundar e/ou difundir conhecimentos e técnicas em áreas 

específicas da Medicina e suas diversas especialidades; 

 

V – congregar Acadêmicos do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - 

FASAI, com vistas à realização de pesquisas sobre área de atuação da Liga;  
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VI – congregar Acadêmicos da área da saúde interessados no aprendizado e no 

desenvolvimento técnico-científico na área de atuação da Liga;  

 

VII – contribuir na formação acadêmica, voltada às áreas de atuação da Liga, quanto aos seus 

membros, durante o Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI;  

 

VIII – desenvolver eventos, técnico-científicos referentes à área de atuação da Liga; 

 

IX – desenvolver pesquisas prospectivas, colaborar na realização de protocolos científicos e 

padronizar atendimentos na área da sua atuação;  

 

X – estimular a produção científica e publicar resultados de pesquisas; 

 

XI – estimular a realização de atividades de cunho científico e promover a integração acadêmica 

com a comunidade em forma de:  

 

a) desenvolvimento de atividades assistenciais; 

a) desenvolvimento de atividades de extensão; 

a) desenvolvimento de atividades de pesquisa e de iniciação à pesquisa; 

 

XII – integrar os Acadêmicos à comunidade; 

 

XIII – manter intercâmbio científico e associativo com outras Ligas, especialmente as 

congêneres;  

 

XIV – possibilitar ao Acadêmico a conscientização sobre o valor dos trabalhos desenvolvidos 

com a comunidade; 

 

XV – promover debates e discussões, com temas científicos afins;  

 

XVI – promover e participar de eventos científicos sobre área de atuação da Liga;  

 

XVII – proporcionar, aos seus membros, conhecimentos técnico-científicos relacionados à área 

de atuação da Liga; 

 

XVIII – trabalhar com temas relevantes para a comunidade;  

 

XIX – realizar eventos acadêmicos e científicos na área de sua atuação;  

 

XX – realizar trabalhos a fim de orientar a população sobre diversos temas de importância 

sociopolítico-cultural da área de atuação da Liga;  

 

XXI – resgatar a relação médico-paciente; 

 

XXII – promover a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no curso de Medicina. 
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CAPÍTULO VI 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA LIGA 

 

Art. 13. Cada Liga a ser criada definirá, claramente, em seus Estatutos: 

 

I – direitos dos membros: 

a) Acadêmicos; 

b) Colaboradores; 

c) Professores; 

d) Voluntários; 

 

II – deveres dos membros: 

a) Acadêmicos; 

b) Colaboradores; 

c) Professores; 

d) Voluntários; 

 

III – forma de admissão de membros; 

 

IV – forma de exclusão de membros. 

 

Art. 14. Quando os membros da Liga entenderem, com decisão em Assembleia Geral, que o 

Professor Orientador está sendo omisso, desidioso, ausente, não detém conhecimento 

específico, ou outra qualidade negativa relevante, poderá pedir à Coordenação do Curso de 

Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI a indicação de outro Professor, 

para substituir o Professor Orientador. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 15. No primeiro semestre letivo após a aprovação do presente Regulamento, o Colegiado 

do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI elaborará um Edital 

no qual fixará: 

 

I – critérios objetivos para que, em havendo mais de um grupo de Acadêmicos disposto a criar 

uma Liga Acadêmica de Medicina do mesmo campo do saber, no âmbito da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna - FASAI, somente uma delas seja reconhecida; 

 

II – condições para que os grupos de Acadêmicos inscrevam as Ligas que pretendem criar Ligas 

Acadêmicas de Medicina; 

 

III – prazos para inscrição, análise, julgamento, decisão e divulgação das Ligas que tenham o 

mesmo objeto de estudos ou a mesma área de conhecimento, para que haja o reconhecimento 

de somente uma delas; 

 

IV – condições para que as pretensas Ligas Acadêmicas de Medicina não contempladas com a 
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condição de reconhecidas pela Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI sejam 

transformadas em Grupos de Estudos. 

 

Parágrafo único. O Edital referido no caput do presente artigo somente será elaborado no 

período ora fixado, sendo que, do primeiro dia do semestre letivo seguinte ao da publicação 

deste Regulamento em diante, o critério de reconhecimento de Liga será em relação ao primeiro 

requerimento que for feito e que, ao fim do processo, resulte em reconhecimento. 

 

Art. 16. Contra as decisões do Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna - FASAI, na forma do Regimento Interno desta referida Faculdade, em 

relação a indeferimento de pretensões das Ligas ou dos seus membros, poderão ser interpostos 

recursos sucessivos para: 

 

I – o Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI; 

 

II – o Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI. 

 

Art. 17. O presente Regulamento entrará em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho 

Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI. 

 

 

Itabuna – Bahia, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


