
 
EDITAL CAMU 002/2023 

 

Dispõe sobre a progressão da diretoria 

das ligas acadêmicas já existentes e 

homologação dessas novas diretorias 

para o Centro Acadêmico de Medicina da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. 

 

O Centro acadêmico de Medicina UNIARP – CAMU com sede na Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe – UNIARP, Campus Caçador/SC, no uso das suas atribuições  

DEFINE: 

 

Art. 1º. Solicitar a progressão das diretorias das ligas acadêmicas conforme estatuto 

das ligas.  

 

Art. 2º. Dar outras providências.  

 

1. DO PROCESSO DE PROGRESSÃO DA DIRETORIA DE LIGAS 

ACADÊMICAS JÁ EXISTENTES 

 

Art. 3º. As ligas acadêmicas determinarão a progressão de sua diretoria conforme 

estatuto da liga, de acordo com a resolução CAMU 001 de 29 de setembro de 2021, 

que dispõe do estatuto geral das ligas acadêmicas do Centro Acadêmico de Medicina 

UNIARP – CAMU, publicado na aba editais no site da UNIARP em 24 de novembro 

de 2021 sob link https://uniarp.edu.br/wp-content/uploads/2021/11/Estatuto-Geral-

das-Ligas-Academicas-CAMU-Copia.pdf 

Art. 4º. Cada Liga ficará responsável pela candidatura dos membros diretores 

respeitando os critérios dos membros destacados no estatuto geral. 

  

https://uniarp.edu.br/wp-content/uploads/2021/11/Estatuto-Geral-das-Ligas-Academicas-CAMU-Copia.pdf
https://uniarp.edu.br/wp-content/uploads/2021/11/Estatuto-Geral-das-Ligas-Academicas-CAMU-Copia.pdf


 
2. DOS DOCUMENTOS  

 

Art. 5º. A antiga diretoria deverá redigir ata do processo de progressão, contendo os 

critérios utilizados para tal, assinatura da diretoria antiga e da que assumirá a partir 

deste ato. Se houve chamada em edital interno ou convocação, deverá anexá-los ao 

documento. 

Art. 6º. A Diretoria da liga do ano de 2022 deverá apresentar Relatório Anual de 

Atividades acerca das atividades desenvolvidas, explicitando o caráter de suas 

realizações, resultados e pontos que considerar relevantes. Esse documento deverá 

ser entregue à Diretoria do CAMU, assinado pela diretoria que deixa a gestão. Este 

processo deverá ser realizado mesmo se houver reeleição de membro diretor, no 

mesmo ou em cargos diferentes.  

Art. 7º. Toda documentação existente deverá ser entregue aos responsáveis de cada 

cargo da liga, ficando estes passíveis de verificação do CAMU conforme solicitado 

previamente.  

Art. 8º. A nova diretoria deverá enviar a proposta de trabalho para o novo ano contendo 

os itens conforme discriminado no estatuto geral das ligas, conforme modelo no anexo 

1. 

 

3. DOS PRAZOS 

 

Art. 9º. Os prazos a serem cumpridos estão dispostos no quadro abaixo: 

ETAPA PERÍODO 

Publicação do Edital 16/02/2023 

Envio da Ata de posse e progressão de diretoria Até 26/02/2023 

Envio do relatório de atividades da gestão anterior e 
proposta de trabalho da gestão atual 

Até 26/02/2023 

Homologação das novas diretorias 27/02/2023 

Início dos trabalhos 27/02/2023 

 

Art. 10º. Após a publicação deste edital, os documentos deverão ser enviados pelo 

novo presidente para o seguinte endereço, acessando com o e-mail institucional da 

UNIARP: https://forms.office.com/r/MFGRbm3PGH. 

https://forms.office.com/r/MFGRbm3PGH


 
 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11º. Esse edital poderá ser retificado, caso necessário, pelo Centro Acadêmico 

de Medicina ou coordenação de curso, bem como seu cronograma, sem interposição 

de recurso. 

Art. 12º. As ligas que não entregarem toda documentação estarão passíveis das 

punições definidas no estatuto geral das ligas acadêmicas.  

Art. 13º. Casos omissos serão deliberados pelo CAMU.  

 

 

Caçador, 16 de fevereiro de 2023.  

 

Alexandre Lemos de Souza 

Presidente do Centro Acadêmico de Medicina da UNIARP – CAMU 

 

Daiana Caide Lopes Brandenburg 

Coordenadora das Ligas Acadêmicas do CAMU 

 

Emyr Hiago Bellaver Andrade 

Coordenador do Curso de Medicina da UNIARP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 – Proposta de Trabalho 

 

Nome completo da Liga Acadêmica: 

________________________________________________ 

Área: (    ) Básica (   ) Clínica (   ) Cirúrgica 

Diretoria da Liga:  

CARGO NOME COMPLETO FASE WHATSAPP 

PRESIDENTE    

VICE-
PRESIDENTE 

   

SECRETÁRIO    

TESOUREIRO    

    

    

 

Orientador docente: 

Nome completo, telefone e mini currículo contendo graduação, especialização, 

aperfeiçoamentos, linhas de pesquisa e conquistas relevantes.  

 

I) Os objetivos aos quais a liga se propõe;  

 

II) As estratégias que serão utilizadas para alcançar os objetivos; 

 

III) Os resultados esperados da Liga;  

 

IV) Pelo menos um projeto de extensão na comunidade;  

 

V) Cronograma prévio de aulas e atividades.  


