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Guia Rápido Para Abertura
de Liga Acadêmica

Nós, da Comissão Acadêmica da Associação Brasileira de Medicina de
Áreas Remotas e Esporte de Aventura, criamos um manual para ajudar
os alunos que desejam abrir uma liga de medicina de áreas remotas em
suas respectivas universidades e não sabem como começar. Aqui
forneceremos um passo a passo para auxiliar no processo de abertura.
Caso permaneçam dúvidas, é só entrar em contato com nossos
representantes que eles estarão prontos para ajudar!

Não se esqueça de nos seguir nas redes
sociais e de associar a sua liga assim que
criada!

@abmar_med ligas@abmar.org.br

ABMAR ABMARcast



1) Equipe

Para criar uma liga, é preciso formar um grupo de pessoas ( como
exemplo, coordenadores, membros efetivos/ligantes e colaboradores
internos/externos) que estejam dispostos a trabalhar em conjunto.
Recomendamos uma equipe de gestão composta por: Presidente, Vice-
presidente, Secretário, Financeiro, Marketing, Pesquisa e Extensão além
de um professor orientador responsável pela liga.

Apesar das individualidades dos cargos, ao se fundar uma liga, é preciso
compreender que o trabalho em grupo é fundamental.. Das atribuições:

-Presidente: Representa a liga junto aos órgãos institucionais de ensino e
pesquisa e outras Ligas. Assina, como Diretor (a) Presidente, toda
documentação necessária, além de prezar pelo bom funcionamento da
liga, ter proatividade, representar a liga durante as aulas e espírito de
liderança para ajudar em toda e qualquer atividade necessária.

-Vice-Presidente: Substitui o (a) presidente em qualquer função
atribuídas,  em caso de sua ausência, e o(a) auxilia em todas as suas
atribuições.

-Secretário (a): Assume as funções do (a) Presidente e/ou do (a) Vice-
Presidente nas suas ausências e/ou impedimentos, elabora o
cronograma das reuniões, apresentações, pautas, atas e listas de
frequência, ofícios e certificados, que devem ser assinados juntamente
com o (a) Diretor e o (a) Presidente, recebe as justificativas de faltas, por
escrito, contabiliza a frequência e ausência dos membros efetivos nas
atividades da liga.
.



Financeiro: Prestação de Contas Semestralmente, coordena as ações
financeiras, tem em posse toda e qualquer quantia monetária
pertencente à liga, planeja ações que possam contribuir com a situação
financeira da liga.

Marketing: Atua na divulgação de eventos e projetos da liga junto ao
meio acadêmico e à comunidade em geral, incluindo produção de artes
de divulgação, cartazes e panfletos.

Pesquisa e Extensão: Organiza e estimula a produção científica, promove
a integração entre a liga e as diversas áreas da saúde, organiza e propõe
os temas a serem discutidos nos encontros da liga, organiza e
confecciona os materiais didáticos que eventualmente sejam
necessários ou solicitados pelos palestrantes convidados, coordena e
estimula a produção de Trabalhos Científicos, e ainda, deve estar à
frente do planejamento e organização de eventos com temas
pertinentes à liga acadêmica.

Professor Orientador - Orienta, supervisiona e participa na elaboração
do cronograma das atividades da Liga e da prova de seleção de
membros efetivos. Colabora no crescimento da Liga, bem como indica
outros profissionais para atividades, com o intuito de oferecer uma
maior contribuição científica. Vale lembrar que algumas universidades
exigem que um professor seja da "casa". Procurem sempre professores
criativos e dispostos a ajudar nas atividades - talvez você não tenha um
professor que trabalhe exatamente com medicina de áreas remotas,
mas sempre tem um professor diferenciado, que goste de medicina de
emergência, alguns partiram em missão no exército depois de formados,
outros fazem atividades voluntárias, outros já trabalharam com medicina
humanitária e alguns possuem um olhar especial para população de
áreas remotas, basta olhar com atenção que vocês encontrarão um
professor disposto à ajudar.



Nesse momento, é preciso entrar em contato com o Centro Acadêmico
ou o órgão responsável pela abertura de ligas em sua Universidade para
saber quais documentos são requisitados. Em geral, é obrigatório
apresentar um Estatuto, um documento com os objetivos e
planejamentos e estrutura do projeto, como por exemplo os assuntos
que serão abordados de forma simplificada, assim como uma ata de
fundação onde será escrita a reunião entre os membros fundadores do
projeto. 

2) Estrutura do projeto

3) Estatuto

Talvez a parte mais difícil esteja aqui. Para montar um estatuto é
necessária atenção. Você pode seguir de duas maneiras:
I. Entrar em contato com outras ligas da sua faculdade para tomar como
base (vale lembrar que não se pode copiar o estatuto, escreva
direcionando para o tema da sua liga).
II. Usar um modelo que se encaixe com o tema da liga. Como objetivo
aqui é abrir uma liga de áreas remotas, iremos disponibilizar um modelo
voltado para essa área que estará anexado no site para consulta. Façam
as mudanças necessárias, conforme a sua universidade prioriza.



De maneira geral, um estatuto precisa ter:
I – A definição, os princípios, fins e a sede;
II – Os requisitos para a admissão e exclusão dos seus membros (quem
serão os alunos que podem entrar e de que maneira eles irão entrar);
III – Os direitos e deveres dos membros e gestão e a estrutura da
diretoria;
IV – Carga horária (nessa parte é importante apresentar o total de aulas
que o aluno precisa estar presente para validação de sua permanência
na liga, assim como, quando a liga funciona e quando suas atividades
ocorrem);
V – O seu modo de constituição e de funcionamento;
VI – As condições para alteração das disposições regimentais e para a
sua dissolução;
VII – A forma de gestão administrativa e penalidades

Após toda a documentação pronta, você precisa submeter à aprovação.
Agora vem a parte difícil, aguardar a aprovação da liga pode ser algo
angustiante. A ansiedade de ver sua regulamentação e começar logo a
funcionar pode deixar você,, amante de áreas remotas, com os nervos à
flor da pele. Tenha em mente que a liga pode ser rejeitada por diversos
motivos. Um deles é: a Medicina de Áreas Remotas infelizmente ainda
não tem o alcance que gostaríamos que tivesse e muitas pessoas
acabam não entendendo a razão de se criar uma liga nessa área. Caso a
liga não seja aprovada, procure saber o motivo disso. 

4) Submissão



Muitas vezes, algumas faculdades aceitam só os modelos já vigentes de
documentação, esse será o menor dos seus problemas. É só melhorar a
escrita, arrumar uma coisa aqui, outra ali e submeter novamente. No
entanto, se rejeitarem por não verem um bom motivo para ter uma liga
de Medicina de Áreas Remotas, respire fundo e dê motivos plausíveis
para convencer da importância da área. Fale da ABMAR, fale do
congresso que todo ano fazemos, do livro de medicina de áreas remotas
no Brasil, de toda necessidade que existe nos ambientes mais diversos
de nosso país, por termos uma diversidade regional de climas e
ambientes, também sobre a importância da orientação sobre
imprevistos que podem ocorrer em viagens, e de como é uma boa
oportunidade de colocar a sua universidade no radar de um assunto
que só cresce em nosso país. Temos muitas ligas com essa temática
sendo abertas e em funcionamento, algumas com mais de um ano de
existência. Tendo explanado todos os argumentos possíveis para a
abertura da liga, submeta novamente. Mas caso ocorra este tipo de
empecilho, entre em contato com nossa comissão acadêmica, estamos
aqui para ajudar!

5) DEU CERTO! O QUE FAZER
AGORA?



Processo seletivo! Esta é a resposta para sua pergunta. Você precisa
criar uma aula inaugural e um processo seletivo para novos ligantes.
Normalmente abrimos uma quantidade de vagas proporcional ao
número de alunos de seu curso. Um exemplo é criar 10 vagas por ano,
assim você consegue abrigar uma boa quantidade de alunos. Vale
lembrar que, em geral, após 2 anos de liga ou quando entra no
internato, o aluno vira membro interino, não sendo mais obrigatória a
presença em 75% das aulas. 
 Veja como funciona em sua faculdade, algumas exigem 2 processos
seletivos por ano (um por semestre), outras preferem somente um
processo por ano. É necessário deixar anotado no estatuto em que
período do ano o processo será realizado. 
 Para abrir o processo seletivo, é preciso criar um EDITAL DE INGRESSO.
Neste edital precisa especificar quantas vagas serão abertas, que dia
será o processo, a ementa cobrada, como será feita a inscrição para a
seleção e como será a estrutura avaliativa (se haverá entrevista, quantas
questões abertas e fechadas, o valor de cada uma e a pontuação final).
 A prova poderá ser feita do assunto que vocês desejarem, mas claro,
dentro do tema de medicina de áreas remotas e esporte de aventura.    
 Um exemplo bom para realização de uma prova é uma aula introdutória
sobre medicina de áreas remotas, com temas como atendimento em
áreas remotas, animais peçonhentos, medicina de altitude ou mergulho,
por exemplo. São assuntos que facilmente você conseguirá criar uma
pergunta e até mesmo um caso clínico. 



6) ASSOCIE SUA LIGA À
ABMAR ATRAVÉS DA

COMISSÃO ACADÊMICA!

Depois de tudo pronto, associe sua liga à ABMAR! Para filiar sua liga é
fácil, basta seguir as instruções abaixo:
1. Entrar no site https://www.abmar.org.br/ligas/
2. Ler o estatuto disponibilizado no site
3. Enviar a declaração de membro para o e-mail ligas@abmar.org.br para
confirmar a associação à comissão e liberar os benefícios
4. Esperar o e-mail de retorno liberando os benefícios
Lembrando que a filiação da liga é feita no momento em que o 1º
integrante faz sua filiação individual. A filiação é individual, então para ter
acesso aos benefícios, todos os estudantes da liga que possuem
interesse em ter os benefícios da ABMAR, precisam realizar a própria
inscrição.

7) Aproveite
Aproveite todos os benefícios propostos pela associação, crie eventos,
monte atividades, seja ativo! Nossa comissão está disposta a ajudar no
que for necessário. Ajudamos na divulgação e até mesmo na indicação
de aulas e professores. Juntos podemos levar a Medicina de Áreas
Remotas cada vez mais longe e abrir novas portas em nosso país! 
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Ainda ficou com dúvidas? Entre em contato através do e-mail
ligas@abmar.org.br ou através de nossas redes sociais 

mailto:ligas@abmar.org.br

