
Reunião Extraordinária das Ligas realizada dia 13/11/2019 – Mudanças no funcionamento das 

Ligas Acadêmicas 

 

Ao longo do ano, o DCMA realizou reuniões para debater sobre as situações das ligas da Santa 

Casa. Constatou-se que eram necessárias reformulações do Estatuto e reiteração de pontos 

importantes que não eram aplicados, a fim de regulamentar de forma padronizada o 

funcionamento das ligas acadêmicas. Primeiramente, informamos que a coordenação das ligas 

passou da Comissão Científica para a Comissão de Extensão. Abaixo seguem as mudanças: 

1) Mudanças no fluxograma 

Como funcionava até 2019: 

a) No ConLigas era realizado o cadastramento das Ligas funcionantes; 

b) A faculdade e a Comissão Científica eram notificados sobre o cadastramento das Ligas; 

c) As Ligas organizavam os Cursos de Introdução, um evento de divulgação da Liga para os 

acadêmicos; 

d) Ao fim na Liga, após a contabilização das presenças pelo DCMA, os certificados eram 

aprovados pela Comissão Científica e disponibilizados online no site do DCMA 

(www.dcma.com.br). 

Problemas enfrentados em 2019 que levaram à alteração do fluxograma: criação de 9 Ligas 

sem o conhecimento da Diretoria da Faculdade. 

Novo fluxograma, aplicado a partir de 2020: 

a) Ideação da Liga: os alunos interessados em fundar a liga procuram o departamento e o 

orientador da Liga; 

b) Os alunos preenchem o formulário de fundação de Ligas, a ser retirado e devolvido na 

salinha do DCMA; 

c) A aprovação do projeto precisa da validação do DCMA, Diretoria, coordenação da 

graduação e, por fim, comissão de extensão. 

d) Após a aprovação, a Liga será  liberada para organização e planejamento das 

atividades no ano seguinte e no ConLigas será feito o registro das ligas atuais e novas.  

O tempo estimado para a aprovação da Liga é de 3 dias.  

2) Cargo Extensão e Científico 

Tal cargo será responsável por entrar em contato com o departamento da Liga e se informar 

dos projetos de pesquisa da área para informar aos alunos. O cargo de extensão e científico 

será uma interface entre os alunos e projetos de pesquisa. Por meio dessa ação, o DCMA 

pretende democratizar projetos de iniciação científica e, assim, fortalecer as Ligas Acadêmicas 

e a faculdade por meio do desenvolvimento científico.  Esse dever já constava no Estatuto 

Geral das Ligas, mas não era aplicado na prática. 

3) Tópicos presentes no Estatuto a serem reforçados  

 

a) Todos os secretários devem enviar uma ata com a passagem de gestão para o DCMA , 

informando os presentes na reunião e com a assinatura do presidente e do 

coordenador da Liga; 

http://www.dcma.com.br/


b) Ligas que certificarem um número de membros menor que a quantidade de pessoas 

da diretoria deverá justificar ao DCMA, a fim de, junto ao órgão, identificarem os 

motivos da baixa adesão da Liga e tentarem buscar soluções; 

c) Por meio do calendário de eventos científicos disponibilizado no site do DCMA 

(http://dcma.com.br/calendario-dcma/), o acadêmico tem acesso às datas e horários 

das aulas das Ligas, assim como seus eventos e os congressos dos quais elas 

participarem. Melhorar a divulgação das Ligas é um dos modos de aumentar a adesão 

às aulas. É possível sincronizar o calendário com o celular e o computador. O DCMA 

também disponibiliza calendários semanais nas redes sociais com os eventos da 

semana.  

4) Padronização do fluxograma 

A Comissão de Extensão pretende padronizar o fluxograma para todos os cursos da FCMSCSP, 

visto que as Ligas Acadêmicas organizadas por acadêmicos de medicina são muito 

frequentadas por alunos de outros cursos. Essa medida facilitará a certificação desses alunos e 

permitir que acadêmicos dos demais cursos possam organizar Ligas que foram fundadas por 

acadêmicos de medicina.  

5) Pontos importantes  

Para fins de padronização e organização, todas as Ligas Acadêmicas que funcionaram em 2019 

devem preencher o formulário das Ligas, que pode ser retirado na salinha, para registro.  

Os certificados emitidos a partir de 2018 serão disponibilizados no site do DCMA 

(http://dcma.com.br/meus-certificados/), informando o RA  e o CPF como senha.  

6) Dúvidas  

a) Qual a data limite para registrar a Liga? Até o final de 2019; 

b) Quando o Estatuto atualizado vai estar disponível? Até o final de 2019, já que ele será 

discutido e reformulado nas próximas semanas; 

c) O que fazer quando a Liga que será criada apresentar tema semelhante a uma Liga já 

existente? As Ligas devem conversar entre si e realizar uma nova proposta de 

funcionamento, a fim de evitar repetições de temas e competição entre Ligas; 

d) Tem como alguma Liga já existente ser cancelada? Não 

e) Há a possibilidade de regulamentar os grupos de estudo? Não. Esses grupos se 

enquadrariam como uma Liga, o que aumentaria o número de Ligas e dificultaria o 

controle do DCMA sobre o funcionamento destas.  
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