
 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA MÉDICA DA UNIVASF 

 
 

ESTATUTO 
 
 

CAPÍTULO I 
Da Definição, Fundação, Duração, Sede e Foro: 

 
Artigo 1º - A LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA MÉDICA DA UNIVASF, denominada 
também pela sigla LACLIM, fundada em fevereiro de 2015, é uma entidade civil sem 
fins lucrativos, com duração ilimitada, com sede e foro na Av. José de Sá Maniçoba, 
S/N, Centro, 56304-205, Petrolina - Pernambuco. Apresenta caráter não religioso, 
apolítico, multidisciplinar, possuindo autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, organizada e orientada por acadêmicos e professores 
do Curso de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco 
respectivamente, regendo-se pelo presente estatuto. 
 
 

CAPÍTULO II 
Dos objetivos e Finalidades 

 
Artigo 2º - São finalidades e objetivos da LACLIM: 
 
I - estimular a realização de atividades de cunho científico e promover a integração 
acadêmica com a comunidade. Para tal fim, serão realizadas:  
 
a) atividades assistenciais;  
b) atividades de extensão;  
c) atividades de pesquisa.  
 
II - resgatar a relação médico-paciente; 
 
III - divulgar a Clínica Médica;  
 
IV - promover a capacitação teórica e prática dos acadêmicos de Medicina da 
UNIVASF. 
 
 

CAPÍTULO III 
Da Organização 

 
Artigo 3º - A LACLIM é composta por docentes da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco e por um órgão diretor formado por acadêmicos membros, contando 
com a ajuda de profissionais médicos para a realização das atividades. 



 
Artigo 4º - A LACLIM é composta pelas seguintes categorias de membros: 
 
I - Coordenador; 
II - Orientadores; 
III - Colaboradores; 
IV - Membros fundadores; 
V - Membros efetivos; 
VI - Membros honorários. 
 
§ 1º - Ao ingressar no Internato Médico, torna-se facultativa a participação do membro-
efetivo nas atividades regulares da Liga, inclusive a ocupação de cargos na diretoria 
da mesma. 
 
§ 2º - O coordenador tem a função de: 
 
I – Obedecer e seguir o estatuto da LACLIM; 
II – Supervisionar todas as atividades de cada área da LACLIM; 
III – Realizar juntamente com as Diretorias a programação anual; 
IV – Coordenar a realização das reuniões clínicas, atividades práticas, atividades 
científicas como pesquisas, jornadas e simpósios. 
V – Supervisionar e coordenar o processo seletivo para o ingresso de novos Membros 
Efetivos da LACLIM. 
 
§ 3º - Orientadores são profissionais docentes que se comprometem a se dedicar e 
acompanhar o funcionamento da Liga, tendo como funções: 
 
I – Obedecer e seguir o estatuto da LACLIM; 
II – Realizar juntamente com as Diretorias a programação anual da LACLIM; 
III – Orientar a realização das reuniões clínicas, atividades práticas, atividades 
científicas como pesquisas, jornadas e simpósios; 
IV – Supervisionar e orientar o processo seletivo para a integração dos acadêmicos ao 
quadro de componentes da LACLIM; 
V – Supervisionar todas as atuações e atividades da LACLIM. 
 
§ 4º - Denomina-se membro Colaborador da LACLIM aquele docente ou profissional 
qualificado que orienta as ações da Liga, desenvolvendo atividades teóricas e práticas, 
de modo a supervisionar, nortear e conduzir a tomada do conhecimento acerca do 
objeto de estudo da Liga. 
 
§ 5º - Membros fundadores são acadêmicos que participaram da fundação da Liga. 
São membros fundadores: 
 
I – Célia Caroline Monteiro de Menezes; 
II – Cícero Ramon Soares Damasceno; 
III – Daniel Moreira Almeida; 
IV – Divar Fernandes Pires Neto; 
V – Leonel de Amorim Rodrigues; 
VI – Silas Eufrásio Miranda. 
 
§ 6º - São membros efetivos da LACLIM, acadêmicos matriculados regularmente no 
curso de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco e admitidos por 
meio de processo seletivo realizado de acordo com as normas deste Estatuto. São 
eles os membros responsáveis pela organização geral da LACLIM e os únicos a 



possuírem direito a voto nas Assembleias Gerais. A LACLIM comportará um número 
máximo total de 15 (quinze) membros efetivos. 
 
§ 7º - São membros honorários, aqueles acadêmicos que, após no, mínimo, dois anos 
(equivalente a quatro semestres) de participação como membros efetivos, resolveram 
se desligar da organização das atividades da liga. Os membros honorários podem 
participar das atividades e eventos promovidos pela LACLIM. 
 
Artigo 5º - É considerado membro oficial da LACLIM, com direito a certificado expedido 
pela UNIVASF, o participante ativo, com permanência mínima de um ano na entidade 
ou 02 (dois) semestres letivos. Após a permanência ativa, serão emitidos certificados 
anuais para os membros. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Do Funcionamento 

 
 Artigo 6º - As atividades realizadas pela LACLIM devem seguir o cronograma 
confeccionado pela Diretoria e não serão remuneradas, devendo ocorrer em horários 
que não conflitem com o das aulas regulares. 
 
Artigo 7º - As atividades consideradas obrigatórias para os membros da LACLIM serão 
determinadas pela Diretoria, podendo os membros que descumpri-las serem excluídos 
da organização por votação e aprovação da maioria simples em Assembleia Geral. 
 
Artigo 8º - A Assembleia Geral Ordinária será composta pelos membros-fundadores-
efetivos ainda atuantes e pelos membros-efetivos da LACLIM e representa o mais alto 
poder da Liga. Em casos especiais, julgados pela Diretoria, uma Assembleia Geral 
Extraordinária pode ser convocada. Compete à Assembleia Geral: 
 
I - Eleger a Diretoria; 
II - Examinar e julgar o relatório de atividades realizadas e o balanço financeiro de 
determinado período; 
III - Estabelecer o organograma das atividades necessárias para o bom funcionamento 
da LACLIM; 
IV - Deliberar sobre quaisquer assuntos ou matérias concernentes à administração e 
atividade da entidade. 
 
§ 1º - As Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas, pelo menos, uma vez a 
cada semestre letivo e a convocação deve ser feita com, no mínimo, sete dias de 
antecedência pelo presidente da Liga em exercício. Dita convocação tem como 
justificativas: 
 
I - Apresentação dos balanços das atividades da LACLIM; 
II - Realização, quando necessário, de eleição de novos integrantes da Diretoria. 
 
§ 2º - As deliberações da Assembleia serão válidas quando aprovadas por maioria 
simples (50% dos votos + 1 voto) dos votos válidos (não brancos e não nulos). 
 
§ 3º - Cada membro da LACLIM tem direito a um voto e a votação é secreta. 
Parágrafo Único: Não será permitido, sob nenhuma hipótese, o voto por procuração. 
 
§ 4º - As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias possuem as mesmas 
competências deliberativas, de modo que são distintas apenas pela frequência de sua 
ocorrência. 



 
§ 5º - As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias instalar-se-ão com quórum 
mínimo de dois terços do total de membros efetivos da Liga em primeira chamada; 
50% na segunda chamada e com qualquer número na terceira chamada. Se não 
houver quórum a Assembleia fica remarcada automaticamente para 48h depois. 
 
 

CAPÍTULO V 
Do Órgão Diretor 

 
Artigo 9º - A Diretoria tem por finalidade: 
 
I – Ser o órgão executivo e administrativo da LACLIM; 
II – Coordenar e supervisionar todas as atividades da LACLIM; 
III - Realizar reuniões ordinárias a cada mês, em horário que não prejudique as 
atividades acadêmicas de cada integrante; 
IV – Representar a LACLIM em todos os âmbitos; 
V – Apreciar e julgar os fatos relacionados à LACLIM; 
VI – Fazer cumprir as normas do estatuto da LACLIM; 
VII – Responder juridicamente questões pertinentes à LACLIM, juntamente com o 
docente responsável e o Colegiado do Curso de Medicina. 
 
 
A Diretoria é composta pelos seguintes membros: 
 
I – Um Presidente; 
II – Um Vice-presidente; 
III – Um Secretário Geral; 
IV – Um Diretor Financeiro; 
V – Um Diretor de Ensino; 
VI – Um Diretor Científico. 
 
§ 1º - Poderão se candidatar somente membros fundadores ou efetivos.  
 
§ 2º - A eleição se dará anualmente, podendo o eleito ser reconduzido a determinado 
cargo por mais um ano. 
  
§ 3º - A realização da eleição se dará com, no mínimo, trinta dias antes do término do 
mandato vigente.  
 
§ 4º - As inscrições serão feitas por cargo.  
 
§ 5º - Será eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos válidos, em 
eleição secreta.  
 
§ 6º - Os eleitos devem ser empossados no prazo máximo de quinze dias após o 
término do mandato.  
 
§ 7º - As campanhas para eleição terão a duração de quinze dias antes da eleição.  
 
§ 8º - Caso algum membro da Diretoria deixe o cargo por algum motivo pessoal ou de 
exclusão, nova Assembleia Geral deve ser convocada para preenchimento do mesmo. 
 
Artigo 10º - Constituem atribuições do Presidente: 
 



I - Representar a LACLIM em eventos sociais, culturais, acadêmicos e jurídicos; 
II – Respeitar e fazer respeitar o estatuto; 
III – Coordenar as reuniões científicas e administrativas; 
IV – Convocar e presidir as reuniões da coordenação e a Assembleia Geral; 
V – Assinar, juntamente com o orientador responsável, os documentos da LACLIM; 
VI – Organizar eventos em geral; 
VII – Gerenciar a seleção de novos membros; 
VIII – Delegar atribuições aos membros da LACLIM; 
IX – Homologar, através de assinatura, a participação efetiva dos membros quando da 
entrega dos certificados. 
Parágrafo único - No caso de empate nas votações em Assembleia, o voto do 
presidente será de desempate. 
 
 
Artigo 11º - Constituem atribuições do Vice-presidente: 
 
 I - Elaborar os organogramas das visitas nas Unidades Básicas de Saúde e escalas 
de plantões; 
II - Fiscalização da realização de eventos; 
III - Emitir Certificados de eventos; 
IV - Contabilizar a frequência mensal; 
V - Encaminhar listagem dos ligantes para a Certificação; 
VI - Substituir o Presidente em sua ausência ou impedimentos. 
 
Artigo 12º - Constituem atribuições do Secretário Geral: 
 
I - Superintender os serviços da Secretaria; 
II - Responsabilizar-se pelo material do expediente, distribuindo-os entre os membros 
da LACLIM à medida de suas necessidades; 
III - Receber e arquivar correspondências; 
IV - Fornecer a agenda de eventos aos demais membros; 
V - Apresentar, ao fim do mandato, relatório das atividades da secretaria; 
VI - Convocar as sessões por solicitação do Presidente; 
VII - Secretariar as sessões, redigindo, lendo e assinando as Atas; 
VIII - Organizar e lavrar atas das reuniões da entidade e assiná-las com o Presidente; 
IX - Organizar a lista de presença de cada sessão; 
X - Manter em dia os livros de Ata e de presença. 
 
Artigo 13º - Constituem atribuições do Diretor Financeiro: 
 
I - Administrar o patrimônio da Liga e os recursos disponíveis para as ações de ensino, 
pesquisa e extensão; 
II - Efetuar o pagamento de despesas autorizadas pela Diretoria; 
III - Executar medidas que promovam a captação de recursos; 
IV - Pleitear incentivos externos; 
V - Prestar contas, em ocasião das Assembleias Gerais Ordinárias, acerca da 
movimentação financeira da Liga e dos recursos em caixa; 
VI - O extravio de quaisquer recursos financeiros da Liga é de responsabilidade do 
Diretor Financeiro, o qual deve ressarci-la em caso de não comprovação das 
despesas. 
 
Artigo 14º - Constituem atribuições do Diretor de Ensino: 
 
I - Organizar e coordenar os eventos científicos elaborados pela Liga; 



II - Elaborar os cronogramas e organogramas de atividades da Liga, tais como 
seminários, aulas, palestras, cursos e estágios; 
III - Coordenar a organização de eventos, como Jornadas, Simpósios, Congressos etc; 
IV - Captar material didático de interesse da LACLIM; 
IV – Elaborar, junto com o Orientador, e aplicar o processo de seleção de novos 
membros-efetivos, cujos termos foram acordados por meio de Edital em Assembleia 
Geral da entidade. 
 
Artigo 15º - Constituem atribuições do Diretor Científico: 
 
I - Organizar e coordenar os projetos de pesquisa da Liga; 
II - Organizar e revisar os textos produzidos pela Liga para publicação em revistas e os 
resumos de trabalhos para apresentação em Congressos; 
III - Coordenar a elaboração de Programas de Assistência Comunitária; 
IV - Promover campanhas de ajuda comunitária; 
V - Ser responsável pela organização geral de projetos de extensão em todos os seus 
aspectos, incluindo solicitação de bolsas, patrocínios e materiais, bem como 
elaboração e aplicação de exames de seleção, acordados em Assembleia Geral com a 
Diretoria. 
 
Artigo 16º - A reunião de Diretoria será convocada pelo Presidente com antecedência 
mínima de três dias. 
 
§ 1º - É necessária a presença da maioria simples dos membros da Diretoria. 
 
§ 2º - As Atas das reuniões serão feitas pelo (a) Secretário (a) e assinada por todos 
(a). 
 
 

CAPÍTULO VI 
Do Orientador (a) Responsável 

 
Artigo 17º - A escolha do (a) orientador (a) responsável será feita pela Diretoria da 
LACLIM. 
  
Artigo 18º - O seu mandato será de um ano, podendo ser renovado por tempo 
indeterminado, a critério da Diretoria.  
 
Artigo 19º - Ao Orientador Responsável, compete:  
I – Representar a LACLIM em eventos sociais, culturais, acadêmicos e jurídicos;  
II – Assinar, com o Presidente, documentos da LACLIM;  
III – Homologar a participação dos membros nas atividades para a certificação pela 
PROEX;  
IV – Supervisionar as ações da Diretoria. 
 
 

CAPITULO VII 
Dos direitos, Deveres e Código Disciplinar 

 
Artigo 20º - Dos membros efetivos da LACLIM: 
  
§ 1º - São direitos:  
 
I – Propor discussões, votações ou qualquer tema que julgue necessário durante as 
Assembleias Gerais; 



II – Participar do processo eleitoral através da candidatura a cargos administrativos da 
liga e através do voto; 
III – Justificar-se em Assembleia Geral, por escrito ou verbalmente, por atividades 
passíveis de penalidades a ele atribuídas; 
IV – Receber certificados referentes a atividades de pesquisa e extensão, cursos, 
simpósios e estágios, realizados ou vinculados à LACLIM, desde que encaminhados 
pela liga, com ciência da PROEX e aprovação da Câmara de Integração; 
V – Requerer desligamento da LACLIM ou do cargo por ele ocupado, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias; 
VI – Requerer, mediante justificativa e disponibilidade de outros membros, troca de 
plantões e/ou atividades; 
VII – Inspecionar todos os documentos referentes às reuniões da LACLIM; 
VIII – Requerer certificado de participação na LACLIM após 12 (doze) meses de 
colaboração com a entidade.  
 
§ 2º - São deveres:  
 
I – Cumprir as disposições do Estatuto da LACLIM e as determinações propostas em 
reunião da Diretoria e/ou Assembleias Gerais; 
II – Zelar pelo patrimônio da liga, indenizando-a quando a ele causar danos. No caso 
de dano material, os termos de pagamento serão definidos pela Diretoria; 
III – Representar a LACLIM em qualquer atividade previamente determinada; 
IV – Cumprir o período de atividades desenvolvidas pela LACLIM, tendo o direito de se 
ausentar de, no máximo 25% (vinte e cinco por cento) das atividades, por semestre, 
mediante envio de justificativa por escrito a Diretoria. O número de faltas permitidas 
por semestre não é cumulativo; 
V – Respeitar e cumprir a ética médica, valorizando a relação médico-paciente. 
 
 
Artigo 21º - Dos Membros Honorários: 
 
§ 1º - Dos direitos: 
 
I - Exercer atividades pela LACLIM, desde que não conflitante com as etapas do 
Programa LACLIM; 
II - Realizar eventos pela LACLIM, desde que não conflitante com as etapas do 
Programa LACLIM; 
III - Utilizar o brasão da LACLIM; 
IV - Votar na modificação do Estatuto. 
 
§ 2º - Dos deveres: 
 
I - Ao exercer qualquer atividade nas unidades de saúde e nas demais instituições 
relacionadas à atividade da LACLIM, fazê-la sempre à luz do Código de Ética 
Brasileiro; 
II - Passar pela aprovação da Diretoria vigente da LACLIM, qualquer atividade 
desenvolvida pelo membro honorário; 
III - Apresentar, no mínimo, um caso clínico ou discussão de artigo científico 
mensalmente, a menos que esteja realizando, pelo menos, uma atividade pela Liga, 
seja ela na área de Ensino, Pesquisa ou Extensão; 
IV – Estar de acordo com os demais membros da Liga em relação à parte financeira. 
 
Artigo 22º - Serão consideradas infrações: 
 
I – Ausência não justificada nas atividades da LACLIM; 



II – Desrespeitar qualquer membro da LACLIM; 
III – Deixar de cumprir com as obrigações que lhe forem atribuídas. 
 
Artigo 23º - É considerada falta grave o não comparecimento aos processos eleitorais, 
palestras e outros compromissos assumidos pelos integrantes junto à Diretoria.  
 
Artigo 24º - É considerada falta gravíssima, o desrespeito a pessoas em nome da 
LACLIM; descumprimento do Estatuto; ausência em eventos nos quais deveriam 
apresentar trabalhos, sem justificativa; recebimento de três advertências no mesmo 
ano. 
 
Artigo 25º - Os atrasos acima de 15 (quinze) minutos após o início das atividades da 
LACLIM serão considerados como faltas, salvo em situações excepcionais de 
atividade curricular. 
 
§ Único - Em casos de faltas sem justificativa, cabe a Diretoria julgar o caso com as 
seguintes decisões: 
 
I – Abono (em caso de falecimento de familiares, doença com anexos de certidão de 
óbito ou prescrição médica ou congressos mediante apresentação de certificado de 
participação, ou em situações que a Diretoria julgar pertinentes); 
II – Falta simples; 
III – Desligamento automático. 
 
Artigo 26º - Os membros da LACLIM serão submetidos às seguintes penalidades, de 
acordo com a gravidade das faltas cometidas: 
 

a) Advertência verbal por parte da Diretoria da LACLIM; 
b) Advertência por escrito por parte da Diretoria da LACLIM; 
c) Suspensão dos direitos atribuídos ao membro, passível de avaliação pela 

Diretoria da Liga; 
d) Desvinculação do infrator. 

 
§ Único – A exclusão de qualquer membro será discutida e decidida em Assembleia 
Geral, por decisão da maioria simples.  
 
 

CAPITULO VIII 
Do Desligamento 

 
Artigo 27º - O desligamento de um membro da LACLIM pode se dar nas seguintes 
situações:  
 
I – Vontade expressa pelo interessado em desligar-se da Liga;  
II – Pela colação de grau no curso de graduação em Medicina;  
III – Quando penalizado pela LACLIM.  
 
 

CAPITULO IX 
Do Processo Seletivo 

 
Artigo 28º - A seleção de novos membros da LACLIM dar-se-á anualmente, de acordo 
com a disponibilidade de vagas e a necessidade da Liga, atendendo aos critérios 
estipulados pela Diretoria, por meio de Edital próprio do processo seletivo, 
previamente publicado. 



 
Artigo 29º - O candidato, uma vez aprovado no exame de seleção, poderá participar 
das atividades da LACLIM, uma vez que cumpra todos os deveres legais propostos no 
Estatuto. 
 
§ 1º – Os candidatos aprovados serão, consensualmente, alocados em funções 
especificadas pela Diretoria da LACLIM. 
§ 2º – Caso haja desistência do membro ou seu desligamento da LACLIM em um 
período menor que 30 (trinta) dias da publicação do resultado do processo seletivo, 
será automaticamente convocado o suplente da lista de espera do referido processo 
seletivo. 
  
Artigo 30º - Para se inscrever no processo seletivo da LACLIM, o aluno deve ter 
cursado ou estar cursando Princípios Gerais de Prática Clínica (MEDC0024). 
 
 

CAPITULO X 
Das Atividades e Carga Horária 

 
Artigo 31º - As atividades da LACLIM serão de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Artigo 32º - A LACLIM funcionará em horário extracurricular, em dias pré-
determinados, com exceção dos períodos de férias e feriados, de acordo com o 
calendário letivo da UNIVASF. 
 
§ 1º – As atividades da LACLIM no período de férias e greve deverão ser discutidas 
em Assembleia Geral para que não ocorra prejuízo na formação do ligante e nas 
atividades da entidade.  
 
§ 2º – A diretoria poderá suspender as atividades da LACLIM, em determinado dia, a 
seu critério. 
 
Artigo 33º - As reuniões administrativas ocorrerão pelo menos 01 (uma) vez ao mês 
em horário definido pela Diretoria. 
 
Artigo 34º - As atividades de extensão e atendimento à comunidade são de caráter 
obrigatório a todos os membros da LACLIM. 
 
Artigo 35º - Nas atividades realizadas pela LACLIM como simpósios, congressos, 
seminários, cursos e outros eventos, é obrigatória a participação dos membros da 
LACLIM. 
 
Artigo 36º - A LACLIM encontra-se aberta a possíveis parcerias, as quais permitam 
atender aos princípios e objetivos da entidade. 
 
Artigo 37º - A carga horária semanal é de oitos horas, as quais são divididas em duas 
horas de reunião e duas horas em cada um dos três rodízios semanais. Os rodízios 
são atividades realizadas em cenários como: Unidades Básicas de Saúde, Hospital de 
Ensino. 
 
 

CAPITULO XI 
Da Certificação 

 



Artigo 38º - A confecção dos certificados, declarações de permanência e de 
participação dos membros nas atividades desenvolvidas pela LACLIM é de 
responsabilidade da PROEX, através de solicitação feita pelo seu orientador. 
 
Artigo 39º - Os critérios para a emissão dos certificados obedecerão aos objetivos da 
LACLIM. 
 
Artigo 40º - Serão concedidos certificados aos membros da LACLIM que tiverem 
efetiva participação na instituição pelo período mínimo de 01 (um) ano. 
 
§ 1º - Orientadores e colaboradores receberão certificado anual, explicitando sua 
função e carga horária ofertada para as atividades da LACLIM; 
§ 2º - Membros que possuírem cargos de Diretoria receberão um certificado adicional 
específico ao cargo.  
§ 3º - Membros fundadores receberão certificado adicional especificando sua 
respectiva função. 
 
Artigo 41º - Serão fornecidos certificados por participação em todas as atividades que 
couberem a emissão dos mesmos, desde que o participante tenha comprovada 
presença em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do evento.  
 

CAPITULO XII 
Das Disposições Finais 

 
Artigo 42º - O Estatuto da LACLIM regulará a sua administração e seu funcionamento. 
 
§ Único – Casos omissos serão resolvidos em Assembleias Gerais. 
 
Artigo 43º - A reforma do Estatuto só poderá ser feita em Assembleia Geral, 
convocada exclusivamente para este fim e com aprovação por maioria simples dos 
votos válidos dos membros presentes na dada sessão da entidade. 
 
§ Único - O quórum mínimo da Assembleia Geral deve ser de dois terços dos 
membros da LACLIM. Caso o quórum mínimo não seja atendido, outra Assembleia 
deverá ser marcada. 
 
Artigo 44º - A LACLIM somente poderá ser dissolvida em Assembleia Geral por falta 
de meios financeiros e pessoais para sua manutenção, devendo o destino de seu 
patrimônio ser definido em Assembleia Geral convocada exclusivamente com esta 
finalidade. 
 
Artigo 45º - Este Estatuto foi aprovado pelos membros da LACLIM e entrará em vigor 
na data de sua assinatura. 
 
 

Petrolina, ___ de ________ de 2015. 

 
 

 
  _______________________                               _______________________ 

 Cícero Ramon Soares Damasceno                    Profª. MSc. Tânia Rita Moreno de Oliveira Fernandes 

           Presidente da LACLIM                                                     Orientadora 
 


