
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTATUTO LIGA ACADÊMICA DAS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

– LACIF 
 



CAPÍTULO I 

SEDE E DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - A Liga Acadêmica das Ciências Farmacêuticas doravante designada como LACIF, criada no dia 01 

de Novembro de 2022, é um órgão sem filiação político-partidária ou religiosa, associação civil de caráter 

estudantil sem fins lucrativos, livre e independente de órgãos públicos ou governamentais, de duração 

indeterminada, sediado na Rua São Francisco, 1224 – São Miguel, Juazeiro do Norte - CE, 63010-475 do 

estado do Ceará e regida pelo presente estatuto sendo um órgão representativo dos estudantes do curso de 

graduação em Farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS E FINALIDADES 

Art. 2º - Recepcionar calouros do curso de Farmácia inserindo conceitos sobre a importância do profissional 

farmacêutico na sociedade e as diversas áreas de atuação. 

Art. 3º - Promover ações de educação e assitência em saúde contemplando todas as ciências farmacêuticas, 

visando ampliar o conhecimento dos próprios graduandos sobre as possibilidades de especialização 

profissional. 

Art. 4º - Explorar a visibilidade da importância de cada especialização no cuidado com o paciente e na busca 

para a saúde e justiça. 

 

 

 
Art. 5º - Da Supervisão: 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO 

§ 1º – A LACIF contará com a supervisão da farmacêutica/ docente: 

1. A farmacêutica Julia Duarte, farmacêutica generalista, especialista em Farmácia clínica com atenção 

Farmacêutica e docente da UNINASSAU. 

§ 2º – Cabe à Supervisora o suporte e orientação à Diretoria em atribuições que cabem a esta. 

Art. 6º - A Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas será administrada pelos seguintes órgãos: 

I. Diretoria Geral; 

II. Assembleia Geral 

Art. 7 º - Da Diretoria: 

§ 1º – A primeira Diretoria Acadêmica é composta pelos membros fundadores, que compreendem os membros 

que ingressaram na LACIF e participaram da sua fundação e aprovação de seu primeiro estatuto, sendo 

concedido o título vitalício de Membro Fundador. Os membros fundadores têm direito a sugestões, mas não 

de voto, após se desligarem da liga. 

§2º. São os Membros Fundadores da LACIF: 

I – Presidente Fundador: Rafael Marinho Basto (Matrícula: 37019297) 

II – Vice-Presidente: Laynara Palacio Silva (Matrícula: 37019258) 

III – Diretor Secretário: Julia Adriah Freire Boa Sorte (Matrícula: 37020921) 

IV – Diretor Financeiro: Micaela Barros Tavares (Matrícula: 37019132) 

V – Diretor de Eventos e Extensão: Maria Ianny Morais Borges (Matrícula: 37006305) 

§ 3º – A Diretoria é o órgão executivo da LACIF compõe-se de cinco (7) membros, a saber: 



I – Presidente Fundador 

II – Vice-Presidente 

III – Diretor Secretário 

IV – Diretor Financeiro 

V – Diretor de Eventos e Extensão 
 
VI – Diretor de Pesquisa, Midia e Marketing  

§ 4º – A Diretoria será eleita em Assembleia Geral Ordinária e terá mandato de um (1) ano a iniciar-se no 

primeiro dia seguinte à eleição. 

§ 5º – É atribuição dos Diretores estarem presentes nas Reuniões Deliberativas, Assembleias Gerais Ordinárias, 

atividades e eventos promovidos pela LACIF. 

§ 6º – Em caso de não cumprimento das tais atribuições referentes a cada cargo cabe à Diretoria apreciar e em 

última instância julgar a permanência do Diretor no cargo. 

§ 7º – São atribuições do Presidente: 

I – Representar a LACIF junto à comunidade e aos vários órgãos da UNINASSAU; 

II – Presidir as Reuniões Deliberativas e Assembleias Gerais Ordinárias; 

III – Manter o supervisor informado sobre o andamento das atividades da UNINASSAU; 

IV – Assinar os cheques, papéis de crédito e documentos afins e responsabilizar-se pelas movimentações 

financeiras, junto ao diretor financeiro, garantindo assim, sua integridade; 

V – Certificar-se que seu substituto compreendeu suas atribuições. 

§ 8º – São atribuições do Vice-Presidente: 

I – Substituir, com as mesmas atribuições, o Presidente, em sua ausência ou impedimento; 

II – Auxiliar o Presidente em todas as suas funções; 

III – Certificar-se que seu substituto compreendeu suas atribuições. 

§ 9º – São atribuições do (a) Diretor (a) Secretário (a): 

I – Redigir as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias; 

II – Preparar a redação de documentos oficiais e extraoficiais da liga tais como cartas, artigos, panfletos e 

faixas bem como a redação de boletim bimestral da liga acadêmica; 

III – Atualizar o calendário e registros da liga; 

IV – Controlar a frequência dos membros nos eventos e receber as justificativas de falta; 

V – Fornecer a agenda de palestras e cursos da liga acadêmica aos membros da mesma; 

VI – Encaminhar advertências verbais ou escritas aos membros da liga acadêmica; 

§ 10º – São atribuições do (a) Diretor (a) Financeiro: 

I – Assinar os cheques, papéis de crédito e documentos afins, e responsabilizar-se pelas movimentações 

financeiras junto ao Presidente, garantindo assim sua integridade; 

II – Administrar os fundos da LACIF com a supervisão do Orientador Fiscal por meio de balanço semestral 

apresentado à Diretoria em Reunião Deliberativa; 



III – Apresentar e aprovar anualmente o balanço das contas da LACIF aos seus Membros, durante a última 

Assembleia Geral Ordinária para eleição da nova Diretoria; 

IV – Certificar-se que seu substituto compreendeu suas atribuições; Preservar a estabilidade financeira da 

LACIF; 

V – Realizar o levantamento e a fiscalização do patrimônio da liga; 

VI – Responsabilizar-se pelos materiais adquiridos para uso da liga; 

VII – Buscar recursos, por meio de doações, patrocínios e demais contribuições, no intuito de tornar possíveis 

os trabalhos e pesquisas da liga; 

VIII – Ter sob seu controle e responsabilidade toda e qualquer entrada e saída de bens referentes ao caixa; 

IX – Dirigir todos os trabalhos de Tesouraria; 

X – Expor o balanço das finanças da LACIF, de forma mensal, em Assembleias Gerais. 

§ 10º – São atribuições do (a) Diretor (a) de Eventos e Extensão: 

I – Participar da promoção de ações voltadas à divulgação dos programas, projetos e atividades de extensão da 

LACIF; 

II – Encaminhar demandas externas e internas de atividades de Extensão às instâncias competentes; 

III – Acompanhar o lançamento de editais internos para projetos da liga e participar da coordenação do 

processo seletivo dos mesmos, fornecendo apoio à execução das ações previstas e zelando pelo cumprimento 

do cronograma das atividades; 

IV – Divulgar e acompanhar o processo de inscrição de editais interno e externo dos projetos da LACIF; 

V – Acompanhar o desenvolvimento das políticas, programas, projetos e ações da LACIF nos âmbitos interno 

e externo; 

VI – Coordenar o processo de certificação das atividades da liga; 

VII – Acompanhar, juntamente com o Diretor Secretário, a avaliação dos relatórios de atividades de ações e 

projetos da liga; 

VII – Acompanhar, juntamente com o Diretor Financeiro, a execução dos projetos da liga no que diz respeito 

aos recursos financeiros/ execução orçamentária e materiais envolvidos nos mesmos; 

§ 12º - São atribuições do (a) Diretor (a) de Pesquisa, Mídia e Marketing: 

 
I – Organizar a comunicação eletrônica entre os membros da LACIF;  

 II – Estabelecer comunicação com outras instituições; 

III – Divulgar ao público-alvo as atividades e eventos desenvolvidos pela LACIF, como também as 

pesquisas com seus respectivos resultados; 

IV – Produzir, em conjunto com os demais membros, um Instagram ou um site oficial da Liga; tendo a 

função de atualizá-lo semanalmente; 

V – Elaboração, disseminação e fiscalização do uso da identidade visual da LACIF; 

VI – Confecção de logotipos, folders, pôsteres, slogans e demais meios de publicação e divulgação de eventos 

promovidos pela LACIF; 

VII – Cuidar da boa imagem da liga; 

VIII – Supervisionar o andamento dos trabalhos científicos, coordenando etapas desde a elaboração até a 

aplicação dos projetos; 



IX – Construir e organizar um arquivo catalogado com os artigos científicos de propriedade da LACIF; 

X – Estabelecer contato com Cursos, Encontros, Simpósios, Congressos e revistas para a apresentação 

e publicação dos trabalhos realizados pelos membros da LACIF; 

XI – Organizar o cronograma semestral das atividades de ensino; 

XII – Responsável por organizar a capacitação teórica, propondo local, calendário e temas, submetidos à 

votação por reunião ordinária de maioria simples; 

XIII – Manter contato direto com os palestrantes envolvidos com a capacitação; 

XIV – Selecionar temas para discussão em seminários e palestras, em conjunto com os docentes; 

XV – Coordenar a montagem e execução do curso para admissão de novos membros da LAEP; 

XVI – Formar e coordenar grupos de estudo e discussão de caso clínico. 

XVII  – Elaborar temas de trabalhos junto aos docentes e discentes, servindo como elo de ligação entre o 

orientador e os pesquisadores; 

Art. 8º - Do Orientador: 

§ 1º – O Orientador da LACIF, organizado pelo Presidente e definido em reunião com a presença do Presidente, 

Diretor (a) Secretário (a) e Diretor (a) Tesoureiro (a), é parte fundamental da filosofia adotada pela LACIF 

com o objetivo de oferecer atividade prática complementar, integrativa e formativa aos membros. 

§ 2º – São deveres do Orientador: 

I – Estar presente nos seus dias conforme a escala pré-estabelecida, de forma voluntária, e que não conflitam 

com os horários letivos junto à UNINASSAU; 

II – Orientar didaticamente os membros de forma a apreciar e respeitar o potencial de cada membro de acordo 

com sua série na graduação; 

III – Estar presente às atividades realizadas pela LACIF conforme sua disponibilidade; 

IV – Fomentar e sugerir tópicos de estudo aos membros; 

§ 3º – São direitos do Supervisor: 

I – Inscrição gratuita em todos os eventos oferecidos pela LACIF. 

Art. 9º - Dos Membros: 

A LACIF é composta pelas seguintes categorias de associados: 

I. Membro fundador: Pessoas responsáveis pela elaboração deste regimento, assim estão diretamente 

envolvidos com a organização, estabelecimento das regras e início da atividade da liga. 

II. Membro Efetivos: Fazem parte dessa categoria, os acadêmicos da instituição de ensino superior da área de 

farmácia, devidamente matriculados no semestre em vigor e que atenta os requisitos mínimos estabelecidos 

nesse estatuto. 

III. Membro Colaborador: Pessoas que participam da presente liga, mas que não se encaixam nos requisitos 

das categorias anteriores, podendo já ser profissional com diploma de graduação superior em farmácia e 

especialização em qualquer área de atuação das ciências farmacêuticas. 

§ 1º – São membros da LACIF acadêmicos do curso de farmácia, que estejam regularmente matriculados no 

curso de Farmácia da UNINASSAU e já tenham cursado disciplinas do 1º Semestre. 

 

 



§ 2º – Cabe aos membros a participação nas atividades da LACIF. 

§ 3º – Estarão automaticamente desligados da LACIF os acadêmicos que completarem o último período, 

quando, então, receberão um certificado como membro ativo no qual constará o período que participaram da 

LACIF ou receberem 10 faltas não justuficadas nas assembleias propostas pela LACIF. 

§ 4º – No início de cada ano letivo serão admitidos acadêmicos do curso de farmácia do segundo semestre ao 

nono semestre que tenham ou estejam cursando as disciplinas do 2º semestre, para preencherem as vagas, por 

meio de apresentação de um seminário e entrevista. 

§ 5º – Se por qualquer motivo um dos participantes for desligado por decisão em Reunião Deliberativa ou 

abandonar suas atividades, a Diretoria terá o dever de preencher a vaga remanescente por meio de apresentação 

e entrevista ou lista de espera a partir de avaliação já realizada. 

§ 6º – O número de membros da LACIF é de 15 (quinze) acadêmicos. Tal número de acadêmicos membros 

somente poderão ser alterados pela Diretoria da LACIF, caso esta julgue necessário. 

§ 7º - O acadêmico deverá limitar a sua participação como membro efetivo a penas uma liga ou projeto (com 

exceção dos criadores da LACIF). 

CAPÍTULO IV 

DO CÓDIGO DISCIPLINAR 

Os membros da LACIF devem conhecer, respeitar e cumprir todas as disposições citadas neste Estatuto. 

§ 1º - As atividades e os serviços prestados a LACIF têm caráter essencialmente voluntário; não devendo, 

portanto, ser obrigatoriamente remunerados; 

§ 2º - Cada integrante da LACIF tem o dever de estar presente e participar ativamente de todas as reuniões e 

atividades da liga, pautando impreterivelmente uma conduta de boa ética, zelo e responsabilidade para com 

esta e todos os seus membros; 

§ 3º A Assembleia Geral tem total autonomia para julgar qualquer ato praticado por um membro da LACIF, 

mesmo que integrante da diretoria geral podendo decidir pelo seu desligamento da mesma, sendo necessário, 

no entanto, para efetivação da medida, aprovação da maioria simples dos presentes em reunião convocada para 

esse fim específico; 

§ 4º - Se os membros efetivos da LACIF julgarem que outro membro não está desempenhando seu papel com 

a eficiência e dedicação necessárias, será feita uma votação para deposição do mesmo e indicação de um 

substituto, tendo o penalizado que assumir a posição que seu sucessor estiver ocupando; 

§ 5º - Não será dada tolerância para o início das reuniões, estas começando no horário determinado, 

independentemente do número de componentes. Atrasos de até 15 minutos serão registrados em ficha de 

frequência, sendo três atrasos equivalentes a uma falta. Para atrasos além desse intervalo, imediatamente 

executa-se falta; 

§ 6º - Para as faltas seguem-se as seguintes condutas: 

I. As faltas poderão ser justificadas, mediante apresentação de justificativa plausível ao secretário diretor em 

até 48 horas; 

II. Somente serão aceitas como justificativas plausíveis para a ausência em reuniões ou atividades da LACIF 

os problemas de saúde, convocações judiciais provas ou atividades acadêmicas no horário; 

III. Outras justificativas serão analisadas pelo secretário diretor juntamente com o presidente fundador podendo 

ou não ser aceitas; 

IV. O membro que não apresentar a justificativa plausível e segundo o prazo estabelecido terá a sua falta 

registrada na pauta de frequência. 

 

 



§ 7º - Cada membro poderá faltar no máximo 2 das reuniões mensais. Caso seja ultrapassada essa percentagem, 

o membro efetivo não terá o direito de receber o certificado anual. As faltas justificadas serão abonadas. 

§ 8º - O membro efetivo que atingir 3 faltas não justificadas passará por uma votação na Assembleia Geral 

para decidir a sua permanência no projeto, caso o mesmo fato se repita o integrante faltoso será desligado 

automaticamente da LACIF. 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 10º - A LACIF terá suas atividades realizadas duas vezes por semana, com exceção dos períodos de férias 

e feriados oficiais, de acordo com o calendário letivo da UNINASSAU. 

Art. 11º - A última semana do mês será reservada para apresentações de projetos, casos clínicos e discussão 

de artigos científicos pelos Membros da LACIF, a realizar-se na sala reservada à LACIF. 

Art. 12º - A Diretoria poderá suspender as atividades da LACIF, em determinados dias quando julgar 

necessário. 

CAPÍTULO VI 

DAS REUNIÕES E ASSEMBLEIAS 

Art. 13º - Da Reunião Deliberativa: 

§ 1º – A Reunião Deliberativa é órgão deliberativo da LACIF e compõe-se dos Diretores da LACIF. 

I – Os Coordenadores, Diretores e Supervisores da LACIF assim como outras pessoas serão convocados a 

critério da Diretoria. 

§ 2º – Compete à Reunião Deliberativa: 

I – Elaborar, modificar e aprovar o estatuto e cronograma de atividades; 

II – Estabelecer estratégias para cumprir o cronograma; 

III – Apreciar e julgar propostas de projetos, parcerias e afins que tenham impacto nas atividades e princípios 

da LACIF; 

IV – Apreciar e em última instância, julgar fatos relacionados aos membros da LACIF e sua diretoria; 

§ 3º – A Reunião Deliberativa será convocada quando houver necessidade, a julgar pela Diretoria ou por um 

dos Coordenadores da LACIF. 

§ 4º – A presença nas Reuniões Deliberativas é obrigatória e deve ser convocada com 48 horas de antecedência, 

via GRUPO DE WHATSAPP. 

I – Tal prazo poderá ser proscrito caso todos Diretores estejam presentes e assinem o Livro Ata atestando sua 

disponibilidade para a reunião; 

II – Caso houver mais de três faltas dos Diretores, cabe à Diretoria apreciar e em última instância julgar a 

permanência do Diretor no cargo; 

§ 5º – Por ocasião de votação, cada um dos Membros da Reunião Deliberativa terá direito a um (1) voto. 

I – Caso houver empate no número de votos cabe ao Presidente à decisão final; 

§ 6º – As decisões serão tomadas e aprovadas por maioria simples de votos, ou seja, metade mais um (1) dos 

presentes na respectiva Reunião. 

Art. 14º - Da assembleia Geral: 

§ 1º – A Assembleia Geral é constituída por todos os Membros da LACIF; 

§ 2º – Compete à Assembleia Geral eleger a nova Diretoria da LACIF, em reunião a ser realizada no último 

dia de atividade da LACIF; 

 

 



§ 3º – Por ocasião de votação, somente os acadêmicos Membros da LACIF terão direito a um (1) voto secreto; 

§ 4º – O quórum mínimo da assembleia Geral é de dois terços (2/3) do total de acadêmicos Membros da 

LACIF; 

§ 5º – Caso não houver quórum mínimo, será convocada nova assembleia com 48 horas de antecedência que 

terá validade independentemente de quórum mínimo; 

§ 6º – A nova Diretoria será eleita por maioria simples de votos. Ou seja, metade mais um (1) dos acadêmicos 

Membros presentes na respectiva assembleia; 

CAPÍTULO VII 

DA ELEIÇÃO E PASSAGEM DE CARGOS 

Art. 15º - A apresentação dos cargos e suas atribuições deverão ser realizadas na Reunião Ordinária que 

precede a Assembleia Geral Ordinária: 

§ 1º – É responsabilidade de cada Diretor apresentar as atribuições de seu cargo em formato de slides ou 

organograma. 

Art. 16º - A eleição da nova Diretoria será realizada conforme o disposto no Art. 19º. 

Art. 17º - Após a eleição os Diretores eleitos deverão assinar o termo de ciência sobre as atribuições de seu 

cargo e compromisso com a realização destas. 

Art. 18º - Os casos omissos ao presente Estatuto serão expostos em regimento interno e julgado pela diretoria 

em primeira e última instância, se necessário, pela Assembleia Deliberativa. 

Art. 19º - Os titulares que compõem a Diretoria Acadêmica da LACIF serão escolhidos pelos Membros 

Efetivos, em processo eleitoral, através do voto secreto em candidatos individuais que manifestarem o interesse 

em um dos cargos com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias das eleições, com exceção da primeira gestão. 

Art. 20º - As eleições para a Diretoria Acadêmica da LACIF deverão ser realizadas a cada 12 meses, em data 

marcada previamente. 

Art. 21º - A Diretoria Acadêmica da LACIF deverá marcar uma data para a eleição, com no mínimo, 3 semanas 

de antecedência. 

Art. 22º - Todos os candidatos interessados deverão se manifestar ao longo das 3 semanas, indicando o cargo 

ao qual pretende concorrer, a diretoria atual poderá também se candidatar para continuar no cargo por mais 12 

meses. 

Art. 23º - O membro da Liga somente poderá se candidatar se tiver o mínimo de 75% de frequência nas 

atividades da LACIF nos últimos 12 meses. 

Art. 24º - A eleição ocorrerá pela votação dos candidatos em relação aos respectivos cargos a que concorrem, 

não devendo ocorrer à formação de ‘chapas’. 

Art. 25º - As votações serão realizadas por voto secreto e por maioria simples. 

Art. 26º - Os votos serão contabilizados na hora e o candidato eleito para cada cargo será anunciado. 

Art. 27º - Os empates entre candidatos a um mesmo cargo serão resolvidos com o voto do Presidente fundador. 

Art. 28º - A ocorrência de cargos vagos, mesmo após a eleição, será resolvida pela indicação de um membro 

por todos os membros presentes na votação. Uma nova indicação será feita se o membro não aceitar o cargo, 

e assim por diante. 

Art. 29º - Todos os Membros Efetivos da LACIF possuem o direito a voto nas eleições para a Diretoria 

Acadêmica. Estão excluídos da votação os Orientadores. 

Art. 30º - Somente poderá ocorrer a reeleição se não houver ninguém que se candidate ou aceite o cargo por 

indicação. 

 



Art. 31º - Os membros eleitos para o próximo mandato deverão permanecer em seus respectivos cargos até a 

realização da próxima eleição. 

Art. 32º - Caso ocorra a desistência do mandato por parte de um membro, deverá ser feita uma nova eleição 

emergencial para a ocupação do cargo. 

Art. 33º - A diretoria geral atual poderá se candidatar novamente ao cargo que já está ocupando, sendo que 

participará da eleição como todos, entretanto se houver mudança de presidente fundador ela passará a ser 

apenas presidente e não fundadora. 

 

 

Rafael Marinho Basto 

Presidente Fundador da Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas 

 

 
Laynara Palacio Silva 

Vice Presidente da Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas 

 
Júllia Duarte  

Orientadora da Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas 


