
 

 

 

ESTADO DE GOIÁS 
MUNICÍPIO DE MINEIROS 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO, DE PESQUISA E DE EXTENSÃO – PROEPE 

DIRETORIA DE EXTENSÃO, ASSUNTOS COMUNITÁRIOS, ESTUDANTIS E CULTURAIS – DEACEC 
 

 
EDITAL 02/DEACEC/EXTENSÃO/2021 

PROPOSTAS DE CRIAÇÃO DE LIGAS ACADÊMICAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

 
NOTA INICIAL: 

 
Diante da grande quantidade de ligas que possuem alguma pendência na documentação apresentada, ou que não apresentaram toda a documentação exigida, e 
da constatação de que muitos estudantes foram apresentados como diretores de mais de uma liga, o que pode prejudicar a qualidade dos trabalhos realizados, 
considerando a grande quantidade de atividades acadêmicas inerentes à cada curso de graduação que já devem ser desempenhadas pelos estudantes, a Câmara 
de Extensão, Assuntos Comunitários, Estudantis e Culturais, responsável pela aprovação das ligas, decide: 
 
- que cada estudante poderá ser membro diretor de apenas uma liga em atividade, com base no Art. 9º do Regulamento de Ligas Acadêmicas dos Cursos de 
Graduação do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES, que será alterado tão breve for possível para que esta norma fique melhor esclarecida a todos. Os 
membros diretores das ligas, independente de seus cargos, apenas poderão participar de outra liga em atividade como ligantes, sendo vetada a participação em 
mais de uma diretoria ativa. Dessa forma, os estudantes que se apresentaram como diretores de mais de uma liga, deverão optar por continuar na diretoria de 
apenas uma das ligas; 
 
- conceder prazo até 06 de junho de 2021 para que todas as ligas inscritas e com resultado PENDENTE, conforme quadros abaixo, possam regularizar sua situação 
de cadastro, tanto com relação à documentação quanto à adequação das diretorias.  
 
As ligas deverão estar atentas ao e-mail informado no formulário de cadastro, pois receberão o detalhamento das adequações a serem apresentadas. 

 
 
 



 

 

 

 
 

RESULTADO PRELIMINAR 
 
 

CRIAÇÃO DE NOVAS LIGAS 
Sigla Nome da Liga Unidade Cursos Resultado Observações 

LACG Liga Acadêmica de Cirurgia Geral Trindade Medicina PENDENTE 

(1) - O Estatuto precisa de correções no texto. (2) - O 
diretor científico e o diretor de marketing e comuni-
cação desta liga também são diretores de outras li-
gas. 

LAMESP 
Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e 
do Esporte 

Mineiros 
Medicina /  
Educação 

Física 
PENDENTE 

(1) - O Estatuto precisa de correções no texto. (2) - O 
despacho da coordenação dos cursos não foi envi-
ada. (3) - O Plano de Trabalho não menciona ativida-
des de pesquisa. 

LANC Liga Acadêmica de Neurociências Trindade Medicina PENDENTE 
(1) - O presidente, a vice-presidente, a secretária e a 
diretora de extensão desta liga também são diretores 
de outras ligas. 

LAOT 
Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatolo-
gia 

Trindade Medicina PENDENTE 
(1) - O Estatuto precisa de correções no texto. (2) - O 
presidente, a vice-presidente e a diretora financeira 
desta liga também são diretores de outras ligas. 



 

 

 

LIGUTI 
Liga Acadêmica de Unidade de Terapia In-
tensiva 

Trindade Medicina PENDENTE 

(1) - A data de fundação da liga no Estatuto está em 
branco. (2) - As atividades de pesquisa e extensão no 
Plano de Trabalho ficaram confusas. (3) - A presi-
dente e a diretora de pesquisa desta liga também são 
diretoras de outras ligas. 

LAAN Liga Acadêmica de Anestesiologia Trindade Medicina DEFERIDA   

LAMFAC 
Liga Acadêmica de Medicina da Família e 
Comunidade 

Trindade Medicina PENDENTE 
(1) - A secretária desta liga também e diretora de ou-
tra liga. 

LARDI 
Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem 

Trindade Medicina PENDENTE 
(1) - O plano de trabalho não prevê atividades de 
pesquisa e de extensão. 

LABIOREP 
Liga Acadêmica de Biologia e Biotecnologia 
da Reprodução 

Mineiros 
Medicina 

Veterinária 
PENDENTE 

(1) - As atividades de extensão previstas são de proje-
tos que já existem e também foram inseridos no 
Plano de Trabalho de outra liga. 

LAEM 
Liga Acadêmica de Endocrinologia e Meta-
bologia 

Mineiros Medicina PENDENTE 
(1) - A tesoureira desta liga também é diretora de ex-
tensão de outra liga. 

LAOFT Liga Acadêmica de Oftalmologia Mineiros Medicina PENDENTE 

(1) - Confirmar se trata-se de criação de nova liga ou 
de reativação, pois há registro de uma liga de oftal-
mologia, orientada pelo mesmo professor desta e 
que estava inativa. (2) - O Plano de Trabalho precisa 
de correção no texto. (3) - O Plano de Trabalho não 
prevê atividade de pesquisa na área da liga. (4) - A 
presidente e a diretora de extensão desta liga tam-
bém são diretoras de outra liga. 



 

 

 

LAEC Liga Acadêmica de Estudos Criminológicos Mineiros Direito PENDENTE 
(1) - O Estatuto precisa de correções no texto. (2) - O 
Plano de Trabalho precisa de correções.  

LIGEA Liga Acadêmica de Experimentação Animal Mineiros 
Medicina 

Veterinária /  
Medicina 

PENDENTE 

(1) - Confirmar a diretoria, pois os membros fundado-
res informados no Estatuto é diferente da diretoria 
informada no Formulário de Inscrição. (2) - As ativi-
dades de extensão previstas no Plano de Trabalho 
são de projetos que já existem e também foram inse-
ridos no plano de outra liga. (3) - O secretário/tesou-
reiro desta liga também é diretor de outra liga. 

LAPROP 
Liga Acadêmica de Promoção de Saúde e 
Prevenção de Doenças 

Trindade Medicina PENDENTE 
(1) - O Plano de Trabalho precisa de correções. (2) - A 
diretora de extensão desta liga também é diretora de 
outra liga. 

 
 
 

REATIVAÇÃO DE LIGAS INATIVAS 
Sigla Nome da Liga Unidade Curso Resultado Observações 



 

 

 

LARC Liga Acadêmica de Raciocínio Clínico Mineiros Medicina PENDENTE 

(1) - Os membros fundadores informados no Estatuto 
que recebemos para reativação não são os mesmos 
do Estatuto anteriormente registrado. (2) - O Plano 
de Trabalho não prevê atividade de pesquisa e exten-
são. (3) - O presidente, a secretária e o tesoureiro 
desta liga também são diretores de outras ligas. 

LIAG Liga Acadêmica de Gastroenterologia Mineiros Medicina PENDENTE 

(1) - Os membros fundadores informados no Estatuto 
que recebemos para reativação não são os mesmos 
do Estatuto anteriormente registrado. (2) - O Plano 
de Trabalho não prevê atividade de pesquisa. (3) - A 
vice-presidente, a tesoureira e a diretora de extensão 
desta liga também são diretoras de outra liga. 

 
 

REVALIDAÇÃO DE LIGAS ATIVAS 
Sigla Nome da Liga Unidade Curso Resultado Observações 

LIAAFA Liga Acadêmica de Anatomia Fattini Mineiros Medicina PENDENTE 
(1) - O Plano de Trabalho não prevê atividades de 
pesquisa e de extensão. 

LATUE 
Liga Acadêmica de Trauma, Urgência e 
Emergência 

Mineiros Medicina PENDENTE (1) - Não enviou documentação para revalidação. 



 

 

 

LAPEU Liga Acadêmica de Pediatria UNIFIMES Mineiros Medicina PENDENTE 

(1) - O Plano de Trabalho não prevê atividades de 
pesquisa e de extensão e só prevê atividades de en-
sino do 1º semestre/2021. (2) - A presidente desta 
liga também é presidente de outra liga. 

LACCI 
Liga Acadêmica de Clínica Cirúgica João Ba-
tista Paniago Vilela 

Mineiros Medicina PENDENTE (1) - Não enviou documentação para revalidação. 

LAMI-UF 
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva - UNI-
FIMES 

Mineiros Medicina PENDENTE 
(1) - Não enviou relatório de 2020/2. (2) - Não enviou 
documentação para revalidação. 

LAGOM 
Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstretrí-
cia Mineirense 

Mineiros Medicina PENDENTE 
(1) - Não enviou relatório de 2020/2. (2) - Não enviou 
documentação para revalidação. 

LADERME 
Liga Acadêmica de Dermatologia da UNIFI-
MES 

Mineiros Medicina PENDENTE (1) - Não enviou documentação para revalidação. 

LAISU 
Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde 
Única 

Mineiros Veterinária PENDENTE (1) - Não enviou documentação para revalidação. 

LAEN-UF Liga Acadêmica de Entomologia Unifimes Mineiros Agronomia PENDENTE 
(1) - O Formulário de Inscrição não foi enviado. (2) - O 
Plano de Trabalho só descreve as atividades do 1º se-
mestre/2021. 

LIAPSIQ Liga Acadêmica de Psiquiatria Mineiros Medicina PENDENTE 

(1) - O Plano de Trabalho não prevê atividades de 
pesquisa e de extensão e só prevê atividades de en-
sino do 1º semestre/2021. (2) - A presidente e a vice-
presidente desta liga também são diretoras de outras 
ligas. 



 

 

 

LADS Liga Acadêmica de Semiologia Trindade Medicina PENDENTE 
(1) - A presidente, a vice-presidente, a diretora finan-
ceira e o diretor de pesquisa desta liga também são 
diretores de outras ligas. 

LAPED Liga Acadêmica de Pediatria Trindade Medicina PENDENTE (1) - Não enviou documentação para revalidação. 

LACLIM Liga Acadêmica de Clínica Médica Trindade Medicina PENDENTE (1) - Não enviou documentação para revalidação. 

LASCE 
Liga Acadêmica de Saúde Coletiva e Epide-
miologia 

Mineiros Medicina PENDENTE 
(1) - A liga não enviou o relatório de 2020/2. (2) - A 
tesoureira desta liga também é diretora de outra liga. 

LACMUF Liga Acadêica de Clínica Médica - UNIFIMES Mineiros Medicina PENDENTE 
(1) - Não enviou relatório de 2020/2. (2) - Não enviou 
documentação para revalidação. 

LAUET 
Liga Acadêmica de Urgência, Emergência e 
Trauma 

Trindade Medicina PENDENTE (1) - Não enviou documentação para revalidação. 

LAMFAC 
Liga Acadêmica de Medicina da Família e 
Comunidade 

Mineiros Medicina PENDENTE 
(1) - O Plano de Trabalho não foi enviado. (2) - A vice-
presidente e a diretora de mídia e eventos desta liga 
também são diretoras de outras ligas. 

LAMEL 
Liga Acadêmica de Medicina Legal e Perícias 
Médicas 

Mineiros Medicina PENDENTE 
(1) - Não enviou relatório de 2020/2. (2) - Não enviou 
documentação para revalidação. 

LAONCO Liga Acadêmica de Oncologia - UNIFIMES Mineiros Medicina PENDENTE (1) - Não enviou documentação para revalidação. 

LASGO 
Liga Acadêmica de Sexologia, Ginecologia e 
Obstetrícia 

Trindade Medicina PENDENTE 
(1) - O diretor de pesquisa desta liga também é dire-
tor de outra liga. 



 

 

 

LAORL-
CCF/UF 

Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia e Ci-
rurgia Cervico-Facial da Unifimes 

Mineiros Medicina PENDENTE 

(1) - Não enviou relatório de 2020/2. (2) - O Plano de 
Trabalho precisa de correções. (3) - O Plano de Traba-
lho só prevê atividades do 1º semestre/2021 e as ati-
vidades de pesquisa e de extensão não ficaram cla-
ras. (4) - O presidente, a secretária e a diretora finan-
ceira desta liga também são diretores de outra liga. 

LAMMED Liga Acadêmica de Morfologia Médica Trindade Medicina PENDENTE (1) - Não enviou documentação para revalidação. 

 
 
 

Mineiros - GO, 21 de maio de 2021. 
 
 
 

 
 

Prof. Me. Zaqueu Henrique de Souza 
Diretor de Extensão, Assuntos Comunitários, Estudantis e Culturais 


