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Regimento Interno da Liga Acadêmica de Neurociências da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco 

 
 
 
 

Capítulo I - Das Disposições Preliminares 
 
Artigo 1 - A Liga Acadêmica de Neurociências da Universidade Federal de Vale do 
São Francisco é um projeto de extensão criado por acadêmicos do Curso de Medicina da 
UNIVASF  vinculado  a  Pró-Reitoria  de  Integração  (PROIN),  que  trata  de  assuntos 
relacionados às neurociências. 

 
Artigo 2 - O presente estatuto tem por objetivo estabelecer as normas que presidirão o 
funcionamento e as atividades da NEUROLIGA. 

 

Capítulo II - Da Denominação, Sede, Duração, e das Finalidades 
 
Artigo 3 - A NEUROLIGA, fundada em 15 de abril de 2008, é uma associação civil de 
caráter privado, não religioso, apolítico, de duração ilimitada, sem intuitos lucrativos, 
com autonomia  didático-científica, administrativa, disciplinar, de gestão financeira e 
patrimonial, sendo reconhecida pelo Colegiado de Medicina da UNIVASF. 

 
Artigo 4 - Liga Acadêmica de Neurociências da Fundação Universidade Federal do 
Vale do São Francisco tem sede e foro jurídico na cidade de Petrolina - Pernambuco, 
situada à AV. José de Sá Maniçoba s/n, Campus Universitário Petrolina – PE; CEP : 
56304-917. 

 
Artigo 5 - A Liga Acadêmica de Neurociências da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco  será designada pela abreviação NEUROLIGA-UNIVASF e pela sigla 
NEUROLIGA. 

 
Artigo 6 - O período de estabilização da NEUROLIGA terá duração de 3 (três) anos. 

 
Artigo 7 - São objetivos da NEUROLIGA: 

 
1. Estudar  temas  das  neurociências  e  assuntos  afins,  complementando  a 

capacitação teórica e prática dos acadêmicos de graduação da UNIVASF e 
de  outras  instituições  de  nível  superior,  através  de  discussão  de  artigos 
científicos, casos clínicos e promoção de cursos. 

 
2. Realizar  acompanhamento  em  plantões  nos  serviços  ambulatoriais  e  de 

urgência-emergência nos hospitais aptos e dispostos a executar os projetos 
estudantis, seguindo as normas internas das entidades envolvidas. 

 
3. Realizar  análises  periódicas  da  evolução  das  atividades  desenvolvidas  e 

promover a realização de estudos de pesquisa que interajam com trabalhos 
em  desenvolvimento  e  otimizem  o  aproveitamento  deles,  impulsionando 
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projetos  de  iniciação  científica  e  publicação  em  anais  de  congressos  de 
neurociências e revistas correlatas. 

 
4. Ministrar regularmente seminários, palestras, simpósios e jornadas 

acadêmicas,  sejam  elas  de  cunho  teórico  ou  prático,  em  um  tema  pré- 
determinado pelos membros executivos e professores orientadores, voltados 
para o público acadêmico conforme cronograma semestral. 

 
5. Estabelecer  atividades  práticas  aos  seus  membros,  tanto  clínica  quanto 

laboratorial, de acordo com recursos, professores e instituições, pré-definidas 
pelos membros executivos e pelos professores orientadores. 

 
6. Desenvolver a prevenção e promoção da saúde da população  através da 

realização de atividades acadêmicas junto aos serviços de saúde do Vale do 
São Francisco. 

 
7. Criar e gerir a página eletrônica da NEUROLIGA, com informações sobre as 

atividades, arquivos, links de artigos que abordam as neurociências e etc. 
 

8. Desenvolver  intercâmbio  com  outras  Ligas  ou  instituições  voltadas  a 
expansão do conhecimento nas áreas acima descritas. 

 
Parágrafo  único:  a  população  alvo  será  definida  conforme  as  necessidades  e 
circunstâncias de cada atividade. 

 
Artigo 8 - A NEUROLIGA poderá firmar convênios e associações com  entidades 
públicas,  privadas e filantrópicas para atender suas finalidades e atribuições, assim 
como, estabelecer parcerias. 

 

Capítulo III - Dos Membros e suas Atividades 
 
Dos Membros 

 
Artigo 9 - A NEUROLIGA é organizada pelos acadêmicos da UNIVASF, devendo seus 
candidatos a associados, como pré-requisito, ter cursado ou estar cursando a disciplina 
de neuroanatomia ou o módulo de sistema nervoso e ter obtido aprovação com média 
mínima na disciplina de 7 (sete). O ingresso à NEUROLIGA será mediante aprovação 
em seleção de admissão anual de acordo com as normas estabelecidas no edital vigente. 

 
1. A seleção de admissão será divida em 3 (três) etapas: a primeira etapa constará 

da realização de avaliação teórica com nota de aprovação de no mínimo 70% 
(setenta por  cento) de  acertos  na avaliação;  a  segunda etapa  constará  da 
análise de CRE , RANKING OU NOTA DA DISCIPLINA , respectivamente; 
a  terceira  etapa  constará  da  apresentação  de   um  seminário  com  tema 
escolhido por meio de sorteio; 

2. Deverão ser abertas vagas para a NEUROLIGA anualmente. As vagas serão 
preenchidas por meio de aprovação em seleção elaborada pelos membros 
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executivos e tendo seu concurso validado pelos professores coordenadores, 
sendo os demais critérios avaliativos definidos no edital de prova. 

3. Após o preenchimento  de todas as vagas da liga,  a realização de um  novo 
concurso dependerá da saída dos membros associados da liga. 

4. Em  caso  de não  preenchimento  das  vagas,  durante o  período  de seleção,  a 
diretoria se  reserva ao direito de optar ou não pela realização de um novo 
concurso. 

5. Membros participantes de outras ligas não poderão se inscrever e participar da 
seleção anual. 

6. Candidatos aprovados e que estiverem cursando a disciplina de neuroantomia ou 
o módulo de  sistema nervoso deveram apresentar nota de aprovação com 
média mínima de 7 (sete) na disciplina após concluírem o semestre. Caso não 
tem a aprovação com nota superior a 7 (sete), o mesmo será desvinculado da 
NEUROLIGA. 

 

 
Parágrafo único: O candidato à seleção de admissão à NEUROLIGA não terá direito à 
prova substitutiva. 

 

 
Artigo 10 - A NEUROLIGA tem  as seguintes  categorias de membros:  Executivo, 
Associado, Ouvinte, Coordenador, Orientador e Colaborador. 

 

 
1.  Será  Membro  Executivo  o  Associado  da  NEUROLIGA  que  fará  parte  da 

composição da diretoria. 
2.  Será Membro Associado o Acadêmico da Fundação Universidade Federal do 

Vale do São Francisco (UNIVASF) e outras IES que ingressar na liga através do 
exame de seleção realizado pela diretoria. 

3.  Poderão  ser  Ouvintes  os  acadêmicos  que  desejarem  participar  das  reuniões 
científicas, sem os direitos dos demais membros e dependerá de vagas oferecidas. 
O número e a disponibilidade  das vagas para Ouvintes será uma decisão da 
Diretoria da NEUROLIGA. 

4.  Poderão participar da NEUROLIGA, como Colaboradores, os profissionais afins 
e docentes da  UNIVASF ou de outras instituições, aceitos pela Diretoria da 
NEUROLIGA ou pelo Coordenador. 

5.  Poderão ser Orientadores da NEUROLIGA docentes universitários ou 
profissionais de saúde de reconhecido saber científico, interessados em colaborar 
efetivamente no desenvolvimento técnico e científico dos demais membros. 

6.  Poderá ser Coordenador, o docente do Colegiado de Medicina da UNIVASF, 
interessado em supervisionar e orientar as atividades da Liga e da sua Diretoria. 

7.  A permanência máxima como um membro discente será de 4 (quatro) anos e 6 
(seis) meses. 

8.  Se, por algum motivo, um dos membros associados for excluído pela diretoria 
por causa justa ou abandonar suas atividades, a NEUROLIGA poderá preencher 
a vaga  remanescente pelos aprovados anualmente e com prazo máximo de 2 
(duas) semanas após a divulgação do resultado. Caso os primeiros chamados não 
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comparecerem às reuniões no prazo de 2 (duas) semanas, deverá haver chamada 
para suplentes conforme previsto em edital . 

9.  A   NEUROLIGA   deve   ser   formada   inicialmente   por   1   (um)   professor 
coordenador  e  16  membros  associados,  sendo  9  membros  associados  não 
ocupando  cargos  da diretoria e 7 membros associados participantes da direção 
executiva, em um total de até 17 integrantes; enquanto o número de orientadores 
e colaboradores será estabelecido conforme demanda pela diretoria. 

 

 
Das Atividades 

 
 
Artigo 11 - As atividades da NEUROLIGA serão organizadas em etapas anuais para 
seus   membros   associados,   as   quais   estarão   divididas   em   3   (três)   anos,   que 
compreenderão os conhecimentos adquiridos pelos membros no decorrer do curso, com 
o intuito de aperfeiçoá-los. Estando essas atividades dividias em atividades obrigatórias 
(atividades elaboradas por membros daquele ciclo) e integrativas (atividades 
obrigatórias que necessitem da união de  todos ou de grande parte dos associados da 
NEUROLIGA). 

 

 
1.  Primeiro ano: compreende membros associados à NEUROLIGA que estiverem 

cursando o 3º (terceiro) e 4º (quarto) períodos. Ficando essa etapa encarregada 
de introduzir aos membros recém chegados os conhecimentos adequados sobre a 
neurociência. Constando de atividades obrigatórias como, elaborar de 
Seminários  sobre   Neuroanatomia;  Auxiliar  na  elaboração  de  projetos  de 
pesquisas,  cursos   de  capacitação   e  extensão;  auxiliar  na  elaboração  de 
simpósios,  palestras,  congressos  e  aulas;  acompanhamento  em  unidades  de 
saúde  da  família  (USF)  e  clínicas  com  convênio  com   a  NEUROLIGA; 
acompanhamento em clínica cirúrgica com integrantes do segundo e  terceiro 
ano; elaborar e desenvolver atividades de prevenção em comunidades, escolas, 
hospitais, clínicas e ambientes de grande aglomerado populacional. 

 

 
2.  Segundo  ano:  compreende  os  membros  associados  à  NEUROLIGA  que 

estiverem  cursando  o  5º  (quinto)  e  6º  (sexto)  períodos.  Ficando  essa  etapa 
encarregada de dinamizar e consolidar os membros da NEUROLIGA no campo 
da  neurociência.  Constando  de  atividades  obrigatórias  como,  elaboração  de 
seminários clínicos; elaboração de projetos de pesquisas, curso de capacitação e 
extensão;  elaboração  de  simpósios,  palestras,  congressos  e  aulas;  clube  de 
revista; elaboração de seminários sobre exames complementares e  terapêutica; 
acompanhamento em SAMU e unidades de emergência que possuam convênio 
com a NEUROLIGA; acompanhamento em unidade de terapia intensiva (UTI) 
do  Hospital   de   Urgência  e  Trauma-  HUT  ou  Hospitais  conveniados  a 
NEUROLIGA; elaborar e desenvolver atividades de prevenção em 
comunidades,  escolas,  hospitais,  clínicas  e  ambientes  de  grande  aglomerado 
populacional. 
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3.  Terceiro  ano:  compreende  os  membros  associados  à  NEUROLIGA  que 
estiverem  cursando o 7º (sétimo) e 8º (oitavo) períodos. Ficando essa etapa 
encarregada  de   aperfeiçoar  os  conhecimentos  adquiridos  no  curso  e  nas 
atividades  da  NEUROLIGA.  Constando  de atividades  obrigatórias  como, 
elaboração de seminários de exames  complementares e terapêutica; clube de 
revista; elaboração de discussão de casos  clínicos (reunião clínica) ; 
acompanhamento de  urgência e emergência nas salas vermelha e amarelas do 
HUT  ou  de  Hospitais  conveniados   a  NEUROLIGA;  acompanhamento  de 
neurocirurgias no HUT ou Hospitais conveniados a NEUROLIGA. 

 

 
Parágrafo Único: fica aos membros associados da NEUROLIGA que estiverem no 
5º (quinto) ano em diante, facultada a presença nas atividades da NEUROLIGA, os 
quais se desejarem continuar desempenharão as atividades previstas nos terceiro ano 
sem caráter obrigatório, exceto se este ocupar cargo na diretoria executiva. 

 

 
Artigo 12 - As atividades da NEUROLIGA, incluindo preparação e execução de aulas 
teóricas,  práticas,  seminários,  palestras,  cursos  e  eventos;  manutenção  da  página 
eletrônica; planejamento e execução de projetos científicos e de extensão, participação 
de  reuniões  e  encontros  periódicos,  terão  uma  carga  horária  de  20  (vinte)  horas 
semanais. 

1.  O  certificado  de  participação  nas  atividades  da  NEUROLIGA  será  emitido 
somente  para   o   membro  associado  com  pelo  menos  1  (um)  ano de 
participação, com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de carga horária 
cumprida. 

2.  As listas de presença serão reiniciadas a cada semestre, ficando o associado que 
por ventura não cumpra a carga horária de 75% (setenta e cinco por cento) em 
um determinado semestre, com o direito a nova contagem no semestre vindouro. 
No entanto, o associado que tiver menos de 75% (setenta e cinco por cento) de 
presença em 2 (dois) semestres consecutivos será desvinculado das atividades da 
NEUROLIGA. 

 

 
Parágrafo 1: Ao ingressar no 5° (quinto) ano do curso de medicina, correspondente ao 
9° (nono) período, torna-se facultativa a presença e participação do membro associado 
ou fundador da  NEUROLIGA nas atividades regulares da liga, desde que não ocupe 
cargo diretivo, porém com direito a receber certificado pelas horas totais de participação 
a cada semestre. 
Parágrafo  2:  Aos  membros  que  ingressaram  na  NEUROLIGA  na  sua  primeira 
composição  e  participaram  da  sua  fundação  será  concedido  o  título  inalienável  de 
Membro Fundador. 

 

 

Capítulo IV - Da Gestão Administrativa 
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Da Diretoria 
 
 
Artigo 13 - A diretoria da NEUROLIGA é responsável pela gestão administrativa, 
organizacional e financeira do projeto. 

 

 
Artigo 14 - A diretoria da NEUROLIGA é composta dos seguintes cargos: 

1. Presidente; 
2. Vice-Presidente; 
3. Diretor Científico; 
4. Diretor de Extensão; 
5. Diretor de Ensino; 
6. Diretor Financeiro e 
7. Diretor de Comunicação. 
8. Secretário(a) 

Das especificações dos cargos dos integrantes da NEUROLIGA 

Artigo 15 - São atribuições e deveres dos coordenadores da NEUROLIGA: 
1.  Supervisionar os trabalhos desenvolvidos através de reuniões com a 

NEUROLIGA, com a Diretoria e com outros integrantes do projeto. 
2.  Responder perante a Pró-Reitoria de Integração pelas atividades do projeto. 
3.  Estabelecer um vínculo entre a NEUROLIGA e a administração superior da 

UNIVASF. 
4.  Orientar, coordenar e participar na elaboração do organograma de atividades da 

NEUROLIGA. 
 
 
Artigo 16 - São atribuições e deveres da diretoria da NEUROLIGA: 

1.  Zelar pelo bom andamento do projeto. 
2.  Manter  sob  seu  poder  o  regimento  interno  do  projeto,  zelando  pelo  seu 

cumprimento integral. 
3.  Assessorar todos os membros do projeto de modo que este progrida de acordo 

com os objetivos estabelecidos. 
4.  Coordenar e participar da elaboração da seleção anual de membros associados. 
5.  Indicar  e  nomear  docentes  do  Colegiado  de  Medicina  para  o  cargo  de 

Coordenador e demais docentes e/ou profissionais para os cargos de Orientador e 
Colaborador. 

 

 
Artigo 17 - São atribuições e deveres do presidente da NEUROLIGA: 

1.  Administrar  a  NEUROLIGA,  assumindo  o  controle,  dirigindo  e  fiscalizando 
todas as atividades e serviços. 

2.  Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; participar das discussões e votar, 
com direito a novo voto, em caso de empate. 

3.  Executar as deliberações da Diretoria e da Assembléia Geral. 
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4.  Rubricar com o Diretor responsável os livros administrativos e financeiros, as 
atas de Assembléias Gerais e sessões da Diretoria. 

5.   Representar  a  NEUROLIGA  junto  à  comunidade  e  aos  vários  órgãos  da 
UNIVASF. 

6.  Movimentar contas bancárias, assinando cheques e demais ordens de pagamento, 
sempre em  conjunto com o Diretor Financeiro, comunicando toda e qualquer 
mudança à Coordenação quando for necessário. 

7.  Assinar os documentos pertinentes a seu cargo e, quando necessário,  com o 
Diretor  responsável,  os  documentos  oriundos  da  NEUROLIGA  para  outras 
instituições. 

8.  Atribuir  encargos  ou  serviços  aos  Diretores,  além  dos  que  se  contêm  nas 
atribuições específicas de cada um. 

9.  Elaborar o relatório semestral da Diretoria em conjunto com os Diretores. 
10. Formar equipes para obtenção de patrocínio e doações. 

 
 
Artigo 18 - São atribuições e deveres do vice-presidente da NEUROLIGA: 

1.  Auxiliar o presidente em suas funções e atribuições. 
2.  Substituir  o  presidente  quando  houver  impossibilidade  deste  assumir  suas 

atribuições. 
3.  Controlar,  organizar  e  zelar  por  documentos,  pastas  e  demais  materiais  da 

NEUROLIGA. 
4.  Escrever a ata das reuniões do projeto, deixando o material à disposição dos 

demais integrantes. 
5.  Listar as faltas das reuniões e levar as justificativas para avaliação da diretoria 

executiva. 
 
 
Artigo 19 - São atribuições e deveres do diretor científico da NEUROLIGA: 

1.  Coordenar o andamento dos trabalhos científicos. 
2.  Elaborar temas de trabalhos junto aos docentes e aos discentes, servindo como 

elo entre o orientador e os pesquisadores, bem como supervisionar o andamento 
da pesquisa. 

3.  Substituir o presidente e o vice-presidente na ausência de ambos. 
 
 
Artigo 20 - São atribuições e deveres do diretor de extensão da NEUROLIGA: 

1.  Avaliar junto aos discentes e aos docentes as necessidades da comunidade que 
possam ser suprimidas por intervenções educativas ligadas às neurociências. 

2.  Estabelecer atividades de promoção de saúde que concretizem a interação do 
universo acadêmico com a comunidade. 

 

 
Artigo 21 - São atribuições e deveres do diretor de ensino da NEUROLIGA: 

1.  Definir  temas  de  aulas,  seminários,  mesas  redondas  e  palestras  a  serem 
ministradas aos integrantes da NEUROLIGA. 

2.  Organizar a temática dos cursos extracurriculares ministrados pela NEUROLIGA 
e convocar reuniões clínicas e práticas com os professores orientadores. 
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Artigo 22 - São atribuições e deveres do diretor financeiro da NEUROLIGA: 
1.  Organizar o faturamento e receber o dinheiro proveniente da inscrição dos cursos 

realizados. 
2.  Controlar a emissão de recibos e contas, prestando contas aos membros da liga 

bimestralmente e apresentar um balanço orçamentário anual. 
3.  Obter patrocínios e doações. 
4.  Assinar  com  o  presidente  os  cheques  e  demais  ordens  de  pagamento  da 

NEUROLIGA. 
Artigo 23 - São atribuições e deveres do diretor de comunicação da NEUROLIGA: 

1.  Divulgar  temas  de  aulas,  seminários,  mesas  redondas  e  palestras  a  serem 
ministradas aos integrantes da NEUROLIGA e comunidade acadêmica. 

2.  Gerir e manter atualizado o site da NEUROLIGA. 
 
 
 
 
 
Parágrafo único: Nenhum cargo de coordenação da NEUROLIGA está acima dos 
interesses do grupo. Todos os integrantes da NEUROLIGA, independente do cargo que 
ocupam ou do tempo que participam do projeto, têm direitos e deveres iguais. 

 

 

Capítulo V - Dos Órgãos e Finalidades 
 
 
Artigo 24 – São Órgãos dirigentes da NEUROLIGA: 

1.  Assembléia Geral; 
2.  Diretoria Executiva e 
3.  Coordenação. 

 
 

Da Assembléia Geral 
 
 
Artigo  25  -  A  Assembléia  Geral  será  composta  pelos  membros  associados  e  sua 
diretoria,  juntamente  com  os  coordenadores,  representando  o  mais  alto  poder  da 
NEUROLIGA. 

1.  A Assembléia Geral ocorrerá mediante convocação da Coordenação, da diretoria 
ou por  requerimento entregue a esta, assinado por 75% (setenta e cinco por 
cento)  dos  membros  associados.  A  diretoria,  neste  caso,  estará  obrigada  a 
convocá-la no prazo máximo de 5 (cinco) dias a partir da data do recebimento do 
referido documento. 

2.  Compete  à  Assembléia  Geral:  Eleger  a  Diretoria,  fiscalizar  suas  atividades, 
examinar e  julgar o relatório de atividades realizadas, modificar o estatuto e 
destituir  do  cargo  os   membro(s)  da  diretoria  e  coordenação,  em  caso  de 
improbidade ou inépcia administrativa. 
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3.  A Assembléia Geral será comunicada através de edital contendo a data, hora, 
local e pauta,  por deliberação da diretoria e coordenação, com pelo menos 7 
(sete) dias de antecedência,  para o conhecimento de todos. 

4.  A Assembléia Geral somente poderá ocorrer em dia letivo. Excetuando-se os 
casos em que haja pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos membros no 
município sede da NEUROLIGA. 

5.  As  deliberações  da  Assembléia  Geral  serão  válidas  quando  em  presença  de 
pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de seus Membros e suas decisões serão 
tomadas por maioria simples (cinqüenta por cento dos votos + 1 voto) dos votos. 
Excetuando-se os casos de cassação de mandato ou mudança de estatuto, em que 
deverá ocorrer a aprovação por maioria absoluta (setenta e cinco por cento dos 
presentes). 

 

 
Da Diretoria Executiva 

 
 
 
Artigo 26 - A diretoria da NEUROLIGA será eleita a cada 2 (dois) anos, por ocasião da 
Assembléia  Geral  convocada  para  este  fim  e  os  candidatos  concorrentes  deverão 
apresentar esta intenção por escrito à Diretoria até 30 (trinta) dias antes das eleições. 

 
1.  A realização das eleições da nova Diretoria e da NEUROLIGA ocorrerá pelo 

menos  15  (quinze)  dias  antes  do  término  do  mandato  da  Diretoria  eleita 
anteriormente. 

2.  As inscrições para eleição serão feitas por chapas, em formulário próprio para 
este fim, nominando os candidatos e seus respectivos cargos. 

3.  Será eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos válidos. 
4.  Os candidatos eleitos deverão tomar posse no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

após o término do mandato da diretoria precedente. 
5.  Aos  Membros  da  Diretoria  eleita  é  facultada  à  reeleição,  podendo  inclusive 

concorrer ao mesmo cargo. 
6.  Os Diretores da gestão anterior poderão permanecer no cargo caso não haja 

novos interessados 
 

 
Da Coordenação 

 
 
Artigo 27 - A Coordenação será composta por docentes do Colegiado de Medicina da 
UNIVASF na área de neurociências, atendendo às necessidades da liga. 

 
 
Artigo   28   -   A   Coordenação   tem   por   finalidade   assessorar   cientificamente   a 
NEUROLIGA. 

 
 

Capítulo VI - Do Código disciplinar 
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Artigo 29 - Os membros da liga, sejam membros associados ou membros executivos, 
devem respeitar e cumprir as disposições do presente estatuto. 

 
Artigo 30 - Os eventuais serviços prestados pelos discentes, docentes, e colaboradores 
não serão remunerados, sendo assim prestados voluntariamente. 

 
Artigo 31 - A presença e ausência de membros concursados serão computadas, sendo 
aceitas no máximo 25% de ausência, mediante a aprovação de justificativa, durante o 
período semestral. 

 
Parágrafo 1 - As justificativas serão julgadas pela Diretoria, sendo o prazo de entrega 
pelo associado de uma semana ou até a próxima reunião da NEUROLIGA. 
Parágrafo 2 - A reunião da Assembléia Geral será contada como presença. 
Parágrafo 3 - O membro será comunicado por escrito antes que complete o número 
máximo de faltas. 
Parágrafo 4 - O membro que por qualquer motivo perder o status de membro associado 
ou for desligado da liga antes de completar o tempo correspondente ao curso não terá 
direito a certificado de participação. 

 

 
Artigo 32 - Os membros associados podem requerer a vistoria de livros administrativos 
e financeiros da NEUROLIGA mediante a presença dos responsáveis pelos respectivos 
cargos. 

 

 
Artigo 33 - Os membros executivos, associados, coordenadores ou orientadores podem 
requerer desligamento do cargo por ele ocupado na NEUROLIGA. 

 

 
Artigo  34  -  Os  membros  podem  votar  e  serem  votados  (membros  executivos  e 
associados) para cargo diretivo da NEUROLIGA. 

 

 
Artigo 35 - Os membros associados devem cumprir as disposições do presente Estatuto 
e as determinações propostas em sessão da diretoria e/ou assembléia geral, assim como 
aquelas encaminhadas pelo Colegiado de Medicina da Fundação Universidade Federal 
do Vale do São Francisco, após aprovação da diretoria e coordenação. 

 

 
Artigo  36  -  Os  membros  associados  devem  zelar  pelo  patrimônio  e  material  da 
NEUROLIGA indenizando-o quando a ele causar danos. No caso de dano material, o 
prazo  máximo  e  a  forma  de  pagamento  serão  definidos  pela  diretoria  em  sessão 
específica. 

 

 
Artigo 37 - Os membros associados, executivos, coordenadores e orientadores devem 
representar  a  NEUROLIGA,  uma  vez  assumindo  o  compromisso  de  determinada 
atividade. 

 

 
Artigo 38 – Os membros associados devem cumprir o período dos estágios, atividades 
de pesquisa, extensão ou qualquer serviço promovido pela NEUROLIGA que tenha se 
disponibilizado, ou seja, encarregado pela diretoria e/ou assembléia geral. 
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Capítulo VII - Das Penalidades 
 
 
Artigo 39 - Os Membros da liga estarão sujeitos às seguintes penalidades, de acordo 
com a natureza das faltas cometidas: 

1.  Advertência escrita por parte da diretoria da NEUROLIGA caso não cumpra o 
estabelecido neste estatuto. 

2.  Exclusão mediante falta grave, tendo a penalidade referida comunicada por escrito, 
pela diretoria, diretamente ao interessado. 

3.  Será excluído por motivo de falta grave, o Membro da NEUROLIGA que: 
A. Se ausentar de duas atividades (processos eleitorais, palestras e a outras 
atividades pré-estabelecidas) consecutivas ou três alternadas em um período de 
seis   meses   sem   justificativa  plausível,   a  ser   julgada  pela   Diretoria  da 
NEUROLIGA. 
B. Vir a não cumprir com suas atribuições e responsabilidades assumidas como 
integrante e obtiver três advertências no prazo de um ano, perdendo seu mandato 
diretivo, se o possuir, e/ou a vaga de Membro da Liga, mediante apreciação da 
Diretoria ou Assembléia Geral; 
C. A NEUROLIGA resguarda o direito de exclusão por falta grave de quaisquer 
membros que hajam de forma a macular a imagem da Instituição publicamente, 
podendo aplicar tal penalidade em outros casos concretos, após deliberação da 
Diretoria e Coordenação, tendo o faltoso, em todos os casos, o direito a ampla 
defesa e ao contraditório. 

 

 
Parágrafo único - Serão consideradas faltas justificadas aquelas referentes à doença, 
morte na família, licença maternidade e paternidade e atividades referentes à graduação 
(prova ou seminário realizado no dia e horário de atividade da NEUROLIGA), desde 
que comprovadas com documentação adequada. Demais justificativas serão analisadas 
pela Diretoria da NEUROLIGA podendo ou não ser aceitas. 

 
 
 
 
 
 

Capítulo VIII - Da Manutenção 
 
 
Artigo 40 - A NEUROLIGA manter-se-á através de fundos angariados por atividades 
por  ela  promovidas,  patrocínios,  doações  e  pagamentos  de  mensalidades  de  seus 
membros, estando a diretoria responsável pela administração do capital. 

 
Parágrafo  único:  Fica  atribuída  a  diretoria  a  fixação  do  valor  da  mensalidade 
obrigatória dos  membros executivos e associados, sendo opcional o pagamento por 
orientadores e coordenadores. 
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Capítulo IX - Do Patrimônio 
 
 
Artigo 41 - Será patrimônio da NEUROLIGA tudo que em nome dela for adquirido ou 
que lhe for doado. 

 

 
Artigo 42 - A NEUROLIGA somente será dissolvida por falta de meios para sua 
manutenção, em  assembléia geral, devendo seu patrimônio restante ser revertido em 
benefício de entidades assistenciais, que tenham no mínimo 10 (dez) anos de fundação, 
a serem definidas pela diretoria em exercício. 

 
 

Capítulo X – Dos Certificados 
 
Artigo  43  -   Coordenadores,  orientadores  e  colaboradores  receberão  certificado 
especificando  no  documento  sua  respectiva  função  e  a  carga  horária  ofertada  aos 
membros da NEUROLIGA. 

 
Artigo 44 - Terão direito ao certificado os membros da NEUROLIGA que: 
1. Obtiverem, no mínimo, 75% de presença nas reuniões, atividades teóricas e práticas 
da NEUROLIGA, não sendo computadas as faltas justificáveis; 
2. Caso  sejam  membros  associados,  obtiverem,  no  mínino,  75%  de  presença  nas 
atividades teóricas por módulo proposto pela NEUROLIGA; 
3. Realizarem todos os  plantões destinados ao membro nos serviços de Emergência e 
Centro Cirúrgicos vinculados à UNIVASF; 

 
Artigo 45 - Os membros da NEUROLIGA que possuírem cargo de diretoria receberão 
um certificado adicional específico ao cargo ocupado. 

 
1. O certificado adicional será entregue apenas às Diretorias. 
2.  Caso  seja  realizada  alguma  outra  atividade  em  instituições  não  diretamente 
vinculadas à UNIVASF, o certificado será expedido pela entidade proponente. 

 
Artigo 46 - Os membros fundadores receberão certificado adicional especificando a 
respectiva função. 

 
Artigo 47 - Os certificados de responsabilidade da NEUROLIGA serão assinados pelo 
Membro Coordenador, pelo Presidente da NEUROLIGA e pelas instituições às quais a 
mesma esteja vinculada. 

 
 
 

Capítulo XI - Das Disposições Gerais Finais 
 
 
Artigo  48  -  As  reuniões  da  NEUROLIGA  realizar-se-ão  em  data  e  hora  pré- 
estabelecidas. Estes horários poderão ser alterados se, e somente se, todos os membros 
concordarem com a mudança. 
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Artigo 49 - A tolerância para atraso será de no máximo 30 (trinta) minutos. Depois 
deste período a  lista de presença será recolhida pelo vice-presidente e o atraso será 
computado como falta. 

 

 
Artigo 50 - O Para as deliberações que se referem à destituição da Diretoria Executiva e 
alteração do estatuto, é exigido o voto concorde, mediante Assembléia Geral, de mais de 
75% (setenta e cinco por cento) dos votos. 

 

 
Artigo  51  - Os  casos  não  previstos  no  estatuto  serão  considerados  omissos  e sua 

resolução caberá  exclusivamente à diretoria em exercício, em reunião extraordinária 

com critérios de votação constantes em artigos anteriores. 

 
Artigo 52 - A NEUROLIGA terá seu funcionamento oficial a partir do registro deste 

 

Estatuto na pró-reitoria de Integração. 
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