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ESTATUTO SOCIAL 
Capítulo I 

Da Liga e Seus Fins 

 

Art. 1ᵒ - A Liga de Cardiovascular do Vale do São Francisco, cuja sigla é LICAV, 

fundada no dia 28 de fevereiro de 2015, tem sede e foro jurídico na cidade de Petrolina-

Pernambuco, situada à Av. José de Sá Maniçoba S/N, Centro, CEP 56304-917, de 

duração ilimitada, sociedade civil, laica, apolítica e sem intuitos lucrativos, reger-se-á 

pelo presente estatuto. 

Art. 2ᵒ - A LICAV possui estatuto, gestão e gerenciamento próprios, tendo a sua 

Diretoria os direitos e os deveres para exercer suas funções. 

Art. 3ᵒ - A LICAV poderá firmar convênios e associações com entidades públicas e 

privadas para atender suas finalidades e atribuições, assim como, estabelecer parcerias. 

Art. 4ᵒ - As finalidades da LICAV são: 

§1ᵒ - Promover o estudo, discussão e aprofundamento dos conhecimentos relacionados 

aos diversos níveis de complexidade na grande área de cardiovascular, incluindo 

cardiologia, angiologia, cirurgia cardíaca, e cirurgia vascular. 

§2ᵒ - Produzir pesquisas que colaborem com os conhecimentos em diversos níveis de 

complexidade no eixo cardiovascular. 

§3ᵒ - Realizar atividades de extensão que beneficiem a comunidade nas áreas de 

prevenção, promoção, orientação, diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas á 

área de cardiovascular, em UTI e ambulatório. 

§4ᵒ - Atuar no Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de aperfeiçoar a qualidade da 

saúde oferecida à população. 

§5ᵒ - Promover o intercâmbio de conhecimentos com outras ligas ou instituições. 

 

Capítulo II 

Dos Membros 

Art. 5ᵒ - Poderão ser considerados membros da LICAV: Acadêmicos, Médicos, 

Docentes e Profissionais Convidados. 

 

 

 



§1ᵒ - O ingresso à liga somente será permitido aos acadêmicos de medicina que foram 

aprovados ou que estiverem cursando a disciplina Patologia Médico-Cirúrgica do 

Aparelho Circulatório. 

§2ᵒ - O ingresso à liga somente será permitido aos acadêmicos de medicina que 

estiverem matriculados do 5ᵒ ao 10ᵒ período, podendo estes fazerem parte do corpo 

discente da liga até o 12º período. 

§3ᵒ - O pedido de associação à LICAV será dirigido à sua Diretoria através da ficha de 

associação, acompanha de cópia da identidade, CPF/MF e do certificado de matrícula, 

para os acadêmicos. Para os demais membros (Médicos, Docentes e Profissionais 

convidados), a ficha de associação deverá acompanhar cópia de Identidade, CPF/MF e 

da Carteira do Conselho da classe Profissional a qual pertence. A LICAV resguarda o 

direito de requere quaisquer outros documentos que achar necessário para a aceitação do 

pedido de associação. 

§4ᵒ - Do indeferimento do pedido de associação à LICAV, caberá recurso à Assembleia 

Geral, ficando a Diretoria obrigada a encaminhá-lo, para apreciação na primeira reunião 

que se realizar na instituição. A decisão da assembleia Geral será comunicada ao 

interessado em no máximo 07 (sete) dias após deliberação. 

§5ᵒ - Não serão permitidos o ingresso e a permanência de membros efetivos que estejam 

participando de outras ligas. 

Art.6ᵒ - A LICAV tem as seguintes categorias de membros: Fundador, Efetivo, 

Associado, Colaborador, Co-orientador e Orientador. 

§1ᵒ - Aos membros que ingressarem na LICAV na sua primeira composição e 

participação da sua fundação será concedido o título inalienável de Membro Fundador. 

São Membros fundadores: 

I – Francisco Lucas Rufino Santos Passos         VII – Lucas Figueiredo Amaral 

II – Isabella Mendes Gomes                               VIII – Jhade Francisca Pinto dos Santos 

III - Pedro Henrique Sarmento Fontes                 IX - Giovanni Angerames Vargas 

Goulart 

IV - Josean Ribeiro Cortês                                   X – Andreza Silveira Pereira 

V - Eduardo Francisco Montenegro Dutra 

VI – Carolina Lourenço Crosariol 

 

 

 



§2ᵒ - Será Membro Efetivo o acadêmico da área de saúde que ingressar na liga através 

do exame de seleção realizado pela diretoria, após apresentar o pedido de associação 

devidamente preenchido, de acordo com o §3ᵒ do artigo anterior. 

§3ᵒ - Poderão participar da LICAV como Membros associados, os profissionais afins e 

docentes de outros cursos da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF) ou de outras instituições, convidados pela diretoria da LICAV ou pelo 

orientador após apresentar o pedido de associação devidamente preenchido, de acordo 

com o §3ᵒ do Artigo 5ᵒ. 

§4ᵒ - Poderão se Membros colaboradores, os médicos docentes universitários, ou 

médicos de reconhecido saber científico, interessados em colaborar efetivamente no 

desenvolvimento técnico e científico dos demais membros. 

§5ᵒ - Poderá ser Membro orientador, o docente do Colegiado de Medicina da Fundação 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), interessado em 

supervisionar e orientar as atividades da Liga e da sua diretoria. O orientador, ainda tem 

por finalidade nomear Membros colaboradores e Membros Associados para colaborar 

com as atividades da liga. A indicação do Orientador cabe à Diretoria da LICAV, 

podendo a indicação ser vetada ou mantida pela Assembleia Geral. 

§6ᵒ - Poderão ser Ouvintes os acadêmicos que desejarem participar das reuniões 

científicas, sem os direitos dos demais membros e dependerá de vagas oferecidas. O 

número, a disponibilidade, e o critério de seleção das vagas para Ouvintes será uma 

decisão da diretoria da LICASF. 

Capítulo III 

Dos Órgãos Dirigentes 

 

Art. 7° - São órgãos dirigentes da LICASF: A Assembleia Geral, Diretoria e 

Orientador. 

Art. 8° - A Assembleia Geral será composta pelos Membros Efetivos da LICAV e sua 

diretoria, juntamente com o orientador, representando o mais alto poder da LICAV. 

§1ᵒ - A Assembleia Geral ocorrerá mediante convocação da Diretoria ou por 

requerimento entregue e este assinado por um Membro efetivo da LICAV. A Diretoria, 

neste caso, estará obrigada a convocá-la no prazo máximo de 07(sete) dias a partir da 

data do requerimento do referido documento. 

§2ᵒ - Compete à Assembleia Geral: Eleger a Diretoria, fiscalizar suas atividades, 

examinar e julgar o relatório de atividades realizadas, modificar o estatuto e cassar o 



mandato de Membro(s) da Diretoria e Orientador, em caso de improbidade ou inépcia 

administrativa. 

§3ᵒ - A Assembleia Geral será comunicada através de edital contendo a data, hora, local 

e pauta, por deliberação da Diretoria e Orientador, com pelo menos 7 (sete) dias de 

antecedência, para o conhecimento de todos. 

§4ᵒ - A Assembleia Geral somente poderá ocorrer em dia letivo. Excetuando-se os casos 

em que haja pelo menos 2/3 (dois terços) dos Membros no Município sede da LICAV. 

§5ᵒ - As deliberações da Assembleia Geral serão válidas quando em presença de pelo 

menos 05 (cinco) dos seus membros e suas decisões serão tomadas por maioria simples 

(50% dos votos + 01 voto) dos votos. Excetuando-se os casos de cassação de mandato 

ou mudança de estatuto, em que deverá ocorrer a aprovação por maioria absoluta (dois 

terço dos presentes). 

§6ᵒ - Serão válidos os processos eleitorais que ocorrerem com presença de 50% dos 

Membros Efetivos e por maioria simples 

Art. 9° - A Diretoria da LICAV será eleita anualmente por ocasião da Assembleia Geral 

convocada para este fim, e os candidatos concorrentes deverão apresentar esta intenção 

por escrito à Diretoria até 30 (trinta) dias antes das eleições. 

§1ᵒ - A realização das eleições da nova Diretoria da LICAV ocorrerá pelo menos 15 

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

§2ᵒ - Aos Membros da Diretoria eleita é facultada à reeleição, podendo inclusive 

concorrer ao mesmo cargo. 

§3ᵒ - As inscrições para eleição serão feitas por cargos em formulários próprios para 

este fim, nominando os candidatos e seus respectivos cargos. 

§4ᵒ - Será eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos válidos. 

§5ᵒ - O voto é secreto. 

§6ᵒ - Os candidatos eleitos tomarão posse no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o 

término do mandato da diretoria precedente. 

§7° - Em caso de empate nas eleições, o voto de minerva será dado pelo presidente, e 

em sua ausência, por seu vice. 

 

§8ᵒ - Os Diretores e o Orientador da gestão anterior deverão permanecer no cargo caso 

não haja novos interessados. 

§9ᵒ - Poderão ser impugnados os candidatos por motivos de perda de prazo e/ou o não 

atendimento dos pré-requisitos para concorrer à eleição, devendo ser suscitada por 



qualquer Membro Efetivo através de requerimento à Diretoria em até 05 (cinco) dias 

úteis após o registro da candidatura conforme o disposto no Artigo 10°, devendo a 

Diretoria comunicar imediatamente ao candidato impugnado sobre o pedido e seus 

motivos ensejadores. 

§10ᵒ - O pedido de impugnação deverá ser avaliado pela Diretoria no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas do seu recebimento, devendo ser a Decisão repassada aos 

interessados imediatamente após ser proferida. 

§11ᵒ - O Recurso à impugnação deverá ser encaminhado à Diretoria no prazo máximo 

de até 03 (três) dias úteis após o resultado do pedido de impugnação e seu julgamento 

deverá ocorrer no mesmo prazo do parágrafo anterior.  

Art. 10° - A diretora da LICAV será composta por: 

I – Um Presidente 

II – Um Vice-Presidente 

III – Um Diretor Administrativo 

IV – Até dois Diretores Financeiros 

V- Até dois Diretores de Pesquisa 

VI – Até dois  Diretores de Extensão 

VII – Até dois Diretores de Ensino 

VIII – Até dois Diretores de Comunicação. 

 

§ 1° - A administração da LICAV será de responsabilidade do Presidente, Vice - 

Presidente, Diretor Administrativo, Diretor (es) Financeiro(s), Diretor (es) de Pesquisa, 

Diretor (es) de Extensão, Diretor (es) de Ensino e Diretor (es) de Comunicação, sendo 

que apenas o Presidente(e na ausência deste o seu vice) e/ou o Diretor Administrativo 

representarão a entidade judicial e extrajudicialmente. Quaisquer obrigações sociais que 

por ventura a LICAV venha a assumir serão de toda a total responsabilidade da 

instituição, objetivamente, e aos seus Membros quando em exercício de cargo de 

diretoria, responderão subsidiariamente, pelos atos cometidos, no caso de constatada e 

comprovada a sua ação de omissão.  

§ 2° - Somente poderão participar da Diretoria Membros Efetivos da LICAV. 

§3° - Em caso de renuncia ou exclusão de cargos que exista vice, o mesmo deverá 

preencher a vaga; Já para aqueles em que não há vice, a vaga deverá ser preenchida por 

eleição exclusiva para aquela vaga. 

 



Art. 11° - Ao Presidente compete: 

a) A convocação da Assembleia Geral; 

b) Administrar a LICAV, assumindo o controle, dirigindo e fiscalizando todas as 

atividades e sérvios; 

c) Fazer executar as deliberações da Diretoria e da Assembleia Geral; 

d) Convocar, instalar e presidir as sessões da Diretoria e Assembleias Gerais, participar 

das discussões e votar, com direito a novo voto em caso de empate; 

e) Rubricar com o Diretor responsável os livros administrativos e financeiros, as atas de 

Assembleias Gerais e sessões da Diretoria; 

f) Assinar os documentos pertinentes a seu cargo e, quando necessário, com o Diretor 

responsável, os documentos oriundos da LICAV para outras instituições; 

g) Movimentar contas bancárias comunicando toda e qualquer mudança as Diretorias 

quando for necessário, apenas na ausência do Diretor Financeiro.  

h) Assinar cheques e demais ordens de pagamento em conjunto com o Diretor 

Financeiro, comunicando todas e quaisquer mudanças as Diretorias quando for 

necessário; 

i) Atribuir encargos ou serviços aos Diretores, além dos que se contêm nas atribuições 

específicas de cada um; 

j) Na ausência do Diretor Administrativo, indicar um membro para desenvolver a 

função da administração no respectivo dia da falta; 

k) Elaborar o relatório anual da Diretoria em conjunto com os Diretores; 

l) Formar equipes para obtenção de patrocínio e doações. 

Art.12° - Compete ao Vice-Presidente: 

a) Auxiliar o presidente em suas funções e atribuições; 

b) Substituir ou representar o presidente nos seus impedimentos; 

c) Formar equipes para obtenção de patrocínio e doações; 

d) Em caso de ausência do Diretor administrativo, redigir as atas das assembleias e 

assiná-las junto com o presidente. 

Art.13° - Compete ao Diretor Administrativo: 

a) A guarda de livros, documentos e arquivos; 

b) Lavrar as atas das Assembleias Gerais e sessões da Diretoria e assiná-las, juntamente 

com a Diretoria Geral; 



c) Controlar a frequência dos membros da LICAV, cuidando para que haja lista de 

presença em todas as atividades da liga, e conservando-as pelo menos até a emissão 

de certificados. 

d) Proceder nas Assembleias e sessões da Diretoria, a leitura do expediente do dia; 

e) Assinar os documentos e a correspondência de suas atribuições; 

f) Substituir o Vice-presidente em seus impedimentos eventuais; 

g) Obter patrocínio e doações. 

Art.14° - Ao Diretor Financeiro compete:  

a) Manter o controle das finanças da LICAV; 

b) Assinar com o Diretor Geral os cheques e demais ordens de pagamento da LICAV; 

c) Providenciar o pagamento das despesas autorizadas pela Diretoria; 

d) Supervisionar o recebimento dos recursos financeiros da LICAV e apresentar 

relatórios semestrais à Diretoria; 

e) Fiscalizar os serviços da área de suas atribuições; 

f) Obter patrocínio e doações. 

Art.15° - Ao Diretor de Ensino compete: 

a) Convidar palestrantes e organizar junto a esses as aulas que serão ministradas. 

b) Organizar os cursos e eventos que serão desenvolvidos na LICAV. 

c) Elaborar junto aos orientadores a avaliação a ser aplicada em processo seletivo. 

d) Captar material didático de interesse da LICAV. 

Art.16ᵒ - Ao Diretor de Pesquisa compete: 

a) Incentivar as pesquisas científicas. 

b) Coordenar, divulgar, supervisionar e cadastrar as atividades de pesquisa realizadas 

pela LICAV. 

c) Orientar os seus membros para encaminhamento de trabalhos referentes à pesquisa 

para publicação em revistas científicas. 

d) Dar ciência à Pró-Reitoria de Extensão semestralmente das atividades realizadas, 

através de relatório. 

Art.17ᵒ - Aos Diretores de Extensão compete: 

a) Incentivar as atividades de extensão universitárias. 

b) Coordenar, divulgar, supervisionar e cadastrar as atividades de extensão realizadas 

pela X. 

c) Orientar os seus membros para encaminhamento de trabalhos referentes à extensão 

para publicação em revistas científicas. 



d) Dar ciência à Pró-Reitoria de Extensão semestralmente das atividades realizadas, 

através de relatório. 

e) Promover, organizar e gerenciar ações junto à comunidade. 

Art.18ᵒ - Competem aos Diretores de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

a) Ter sob sua responsabilidade e supervisão os programas científicos prioritários da 

LICAV; 

b) Planejar e colocar em prática projetos de pesquisa e educação continuada. Visando o 

aperfeiçoamento científico dos membros da LICAV; 

c) Acompanhar os avanços tecnológicos nas áreas fins da liga; 

d) Promover a interação e cooperação entre a LICAV com outras instituições, tanto 

públicas quanto privadas, almejando fortalecer o conhecimento do tema cardíaco; 

e) Juntamente com os demais Diretores, obter patrocínios e doações para realizar o 

planejamento educacional e científico. 

f) Lavrar as atas relativas às atividades competentes, assim como suas respectivas atas 

de presença. 

Art.19ᵒ - Aos Diretores de Comunicação compete: 

a) Expedir ofícios e circulares. 

b) Definir os meios de comunicação e divulgação da LICAV. 

c) Manter contato com outras Ligas. 

d) Executar a divulgação da LICAV em seus eventos e atividades. 

e) Organizar eventos em geral. 

 

 

 

Art.20° - A Diretoria poderá criar até 04 (quatro) Secretarias necessárias ao bom 

funcionamento da liga e indicar secretários para exercê-las dentre o quadro de Membros 

Efetivos, estando tais cargos subordinados hierarquicamente à Diretoria. 

 

Capítulo IV 

Da Seleção  

Art.21° - Haverá seleção dos acadêmicos que desejarem serem membros da LICAV de 

acordo com critérios e vagas estipuladas pela Diretoria, estando tais critérios e vagas 

sujeitos a aprovação pelo Orientador, e serão divulgados antecipadamente.  



Art.22° - A seleção de novos integrantes dar-se-á anualmente, de acordo com a 

disponibilidade de vagas e, se necessário, poderá haver nova seleção.  

 

Capítulo V 

Dos Direitos e Deveres 

Art.23° - Os membros da Liga têm como direitos: 

a) Justificar-se, verbalmente ou por escrito, em reunião da Diretoria ou Assembleia 

Geral de atividades passíveis de penalidades a ele atribuídas; 

b) Receber os certificados de participantes, caso frequentem assiduamente as atividades 

(mais de setenta e cinco por cento destas) da liga por um tempo mínimo de 01 (um) ano; 

c) Receber certificado adicional caso pertença à diretoria ou a uma secretaria indicada 

peã Diretoria por pelo menos seis meses, desde que tenha permanecido por mais de 01 

(um) ano na liga; 

d) Requerer vistoria de livros administrativos e financeiros da LICAV mediante a 

presença dos responsáveis pelos respectivos cargos; 

e) Requerer desligamento do cargo por ele ocupado na LICAV; 

f) Votar e ser votado (Membros Efetivos) para cargo eletivo da LICAV; 

g) Participar das Assembleias Gerais, sessões da Diretoria e demais reuniões da LICAV. 

 

Art.24° - Os membros da liga têm como deveres:  

 

 

 

a) Cumprir as disposições do presente Estatuto e as determinações propostas em sessão 

da Diretoria e/ou Assembleia Geral, assim como aquelas encaminhadas pelo Colegiado 

de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco, após aprovação da 

Diretoria e Orientador; 

b) Zelar pelo patrimônio e material da LICAV 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;  

c) Comparecer às Assembleias Gerais, aos grupos de estudo e a qualquer atividade 

promovida pela LICAV com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, 

excetuando-se as previstas no item “§3°” do artigo 25º. 

d) Representar a LICAV uma vez assumindo o compromisso de determinada atividade; 



e) Cumprir por completo os períodos de estágio, atividades de pesquisa, extensão ou 

qualquer serviço promovido pela LICAV que tenha se disponibilizado, ou seja, 

encarregado pela Diretoria e/ou Assembleia Geral. 

Capítulo VI 

Das Penalidades  

Art.25° - Os Membros da liga estarão sujeitos às seguintes penalidades, de acordo com 

a natureza das faltas cometidas:  

a) Advertência por parte da Diretoria da LICAV caso não cumpra o estabelecido neste 

estatuto; 

b) Exclusão mediante falta grave. 

§1° - As penalidades referidas nos itens a e b serão comunicadas por escrito, pela 

Diretoria, diretamente ao interessado; 

§2° - Será excluído por motivo de falta grave, o Membro da LICAV 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 serem julgadas segundo o §5ᵒ do artigo 8°; 

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 em 

Assembleia Geral; 

c) A LICAV 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 Orientador, tendo 

o faltoso, em todos os casos, o direito a ampla defesa e ao contraditório; 

§3° - 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 LICAV), desde que comprovadas 

com documentação adequada apresentada em Assembleia no prazo máximo de 15 dias. 

Demais justificativas serão consideradas nulas. 

 

Capítulo VII 

Da Manutenção 



Art.26° - A LICAV manter-se-á através de fundos angariados por atividades por ela 

promovidas, patrocínios, doações e mensalidades de seus membros, estando 

responsáveis pela administração do capital. 

Parágrafo Único: A mensalidade será definida conforme discussão em assembleia, 

tendo em vista as necessidades da liga, devendo ser sempre aprovada pela maioria dos 

membros. O valor poderá ser reajustado, devendo ser novamente submetido a 

assembleia geral para aprovação pela maioria. O pagamento deverá ser efetuado até o 

dia 15 de cada mês, sob pena de receber advertência escrita a cada dois meses de atraso. 

Capítulo VIII 

Do Patrimônio 

Art.27° - Será patrimônio da LICAV tudo que em nome dela for adquirido ou que lhe 

for doado. 

Art.28° - A LICAV somente será dissolvida por falta de meios para sua manutenção, 

em Assembleia Geral, devendo seu patrimônio restante ser revertido em benefício de 

entidades assistenciais, que tenham no mínimo 03 (três) anos de fundação, a serem 

definidas pela Diretoria em exercício. 

Capítulo IX 

Das Disposições Finais 

Art.29° - Os casos em que este Estatuto for omisso, ou em situações nas quais o 

Orientador julgar necessário, serão analisados e implementados pela Diretoria em 

exercício, com base na legislação Pátria. 

§1° - Na primeira Assembleia Geral que ocorrer após a decisão do caso omisso pela 

Diretoria, esta poderá ser deliberada e retificada ou não. 

Art.30° - O Estatuto da LICAV regulará a sua administração e funcionamento. 

Art.31° - A primeira Diretoria da Liga Acadêmica de Cardiologia da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco – LICAV será constituída por parte de seus Membros 

Fundadores, que aprovaram este Estatuto, cuja Assembleia Geral, foi realizada em 11 de 

fevereiro de 2015, entrando em vigor, a partir desta data. 

Art.32ᵒ - Este estatuto foi aprovado pelos membros da LICAV e entrará em vigor na 

data da sua assinatura. 

Em 11 de Fevereiro de 2015, Petrolina, Estado de Pernambuco. 

 

Francisco Lucas Rufino Santos Passos 

Presidente da LICAV 


