
       UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Registro de Fundação da Liga de __________________________, realizada no dia

__ de __________ de 20__, às __h, na sala

___________________________________________________;

No  dia __ do mês de ______ do ano de 20__ às __h__min (____________) foi

dado início na sala ____________________________________, localizada no Bloco

____ do Campus Umuarama – Bairro Umuarama – Uberlândia – MG, fica documentado

o registro oficial da Liga Acadêmica abaixo. 

Composta por alunos da biomedicina e demais cursos associados de períodos

variados, que se reuniram com a ideia em comum de fundar um grupo de estudos que

pudesse discutir e elucidar temas em ____________________________, mais do que

isso, praticá-los. Foi assim fundada a Liga de ______________________- _____, com

sede no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia.

Os objetivos da Liga englobam:

I  -  Proporcionar  ao  corpo  docente  e  discente  do  Curso  de  Graduação  em

Biomedicina,  o  aprofundamento  teórico  e  prático,  na  (s)  disciplina  (s)  de

____________________________ e sua correlação nas demais competências no âmbito

da clínica e pesquisa do curso.

II  -  Estimular  a  pesquisa  científica,  nas  áreas  de  abrangência  de

________________________  bem  como  a  apresentação  e  publicação  de  seus

resultados;

III - contribuir com a melhoria da qualidade de vida da comunidade, por meio de

uma constante interação com os diversos cenários de aprendizagem.  

IV –  Maior  inserção  do discente  ao  exercício  da  pesquisa  e  da  área  clínica

biomédica, promovendo a Biomedicina. 

Assim  ficaram  definidos  os  cargos  a  serem  ocupados  pelos  fundadores  e

diretores da Liga de __________________ – ______, sendo eles:



       UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Registro de Fundação da Liga de __________________________, realizada no dia

__ de __________ de 20__, às __h, na sala

___________________________________________________;

Fundadores: citar todos os membros fundadores, inclusive docentes.

Diretoria: 

Nome – Coordenador(a) Geral Docente da Liga

NACIONALIDADE: 

ESTADO CIVIL: 

PROFISSÃO: 

CPF: 

RG:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

ENDEREÇO:

Nome – Coordenador(a) Geral Discente da Liga

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL: 

CPF: 

RG:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

ENDEREÇO: 

Nome – Coordenador(a) Acadêmico da Liga

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL: 

CPF: 

RG:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

ENDEREÇO: 
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Registro de Fundação da Liga de __________________________, realizada no dia

__ de __________ de 20__, às __h, na sala

___________________________________________________;

Nome – Coordenador(a) de Ensino da Liga

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL: 

CPF: 

RG:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

ENDEREÇO: 

Nome  -Coordenador(a) de Pesquisa da Liga

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL: 

CPF: 

RG:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

ENDEREÇO: 

Nome– Coordenador(a) de Extensão da Liga

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL: 

CPF: 

RG:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

ENDEREÇO: 
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___________________________________________________;

Nome– Secretário Geral da Liga

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL: 

CPF: 

RG:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

ENDEREÇO: 

O então nomeado Coordenador Geral   Sr/Sra.  _______________________________,

devidamente  junto  com  toda  a  coordenação  firma  a  Liga  Acadêmica  recém-criada

mediante  a  cumprir  todos  os  termos  descritos  no  Anexo 01  e  do  Estatuto  de  Liga

Acadêmicas da Biomedicina.

__________________________________________________________________

Coordenador (a) Geral Docente da Liga

__________________________________________________________________

Coordenador (a) do Curso de Biomedicina

__________________________________________________________________

Coordenador (a) Geral Discente da Liga

__________________________________________________________________

 Coordenador(a) Acadêmico da Liga

___________________________________________________________________

Secretário Geral da Liga
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___________________________________________________;

____________________________________________________________________

 Coordenador(a) de Pesquisa da Liga

____________________________________________________________________

Coordenador(a) de Ensino da Liga

____________________________________________________________________

Coordenador(a) de Extensão da Liga


