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REGULAMENTO DE FILIAÇÃO DE LIGAS ACADÊMICAS DE MEDICINA 

DE EMERGÊNCIA   

 

Este regulamento estabelece as normas e procedimentos para Ligas Acadêmicas 

de Medicina de Emergência que desejem se filiar no ano de 2020. 

 

I - Da Introdução 

Artigo 1º - A Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE) normatiza 

a participação dos estudantes de medicina  que apresentam interesse em contribuir para 

a disseminação da especialidade de Medicina de Emergência ainda no período de 

graduação. A participação acontecerá através da filiação das ligas, que estarão sujeitas à 

tutela da Comissão Acadêmica da ABRAMEDE. 

Artigo 2º - A Comissão Acadêmica da ABRAMEDE (CA-ABRAMEDE) objetiva contribuir 

com o desenvolvimento da especialidade por meio do apoio às atividades das ligas 

acadêmicas. 

Artigo 3º - A CA-ABRAMEDE receberá as solicitações de filiação das ligas acadêmicas 

encaminhadas via formulário disponível no site institucional. 

Parágrafo único -  A filiação depende do preenchimento completo das informações 

solicitadas no formulário disponibilizado no site da ABRAMEDE. Este configura-se como 

o único meio de filiação. 

III - Das Atribuições 

Artigo 4º - A CA-ABRAMEDE por meio da filiação de ligas acadêmicas têm como 

atribuições: 



 

 
 

Comissão Acadêmica da ABRAMEDE | E-mail: comissaoacademica@abramede.com.br | Facebook: 
www.facebook.com/acad.abramede | Instagram: @acad_abramede | Twitter: @acad_abramede 

 

a) Identificar, associar e integrar os membros das diversas ligas acadêmicas de 

Medicina de Emergência em atividade nos diferentes estados do Brasil; 

b) Encorajar e promover a cooperação e intercâmbio dos alunos das ligas acadêmicas 

nas atividades da ABRAMEDE; 

c) Colaborar com o processo de criação das ligas acadêmicas de Medicina de 

Emergência, bem como a filiação junto à ABRAMEDE; 

d) Reconhecer a liga acadêmica como filiada junto à Comissão Acadêmica da 

ABRAMEDE; 

e)  Indicar meios para a realização de estágios em Medicina de Emergência; 

f) Orientar o acesso à comunidade FOAM (Free Open Access Medical Education); 

g) Oferecer descontos para as ligas acadêmicas filiadas à CA-ABRAMEDE nos 

diversos eventos realizados pela ABRAMEDE, desde que liberado pela comissão 

organizadora do evento. 

IV - Dos Direitos e Deveres das Ligas Filiadas:  

Artigo 5º - As ligas acadêmicas se comprometem a: 

a) Lutar pelo fortalecimento da Medicina de Emergência dentro das universidades; 

b) Cooperar com as ações desenvolvidas pela ABRAMEDE e pela Comissão 

Acadêmica; 

c) Indicar um representante da liga frente a CA-ABRAMEDE quando solicitado; 

d) Participar, quando possível, das atividades desenvolvidas pela CA-ABRAMEDE; 

e) Propor à CA-ABRAMEDE quaisquer medidas que possam contribuir com a difusão 

do conhecimento na área de Medicina de Emergência; 

f) Promover atividades que impulsionam a Medicina de Emergência; 

g) Divulgar os principais congressos, eventos e cursos na área de emergência 

promovidos pela ABRAMEDE; 

h) Entregar, anualmente, a relação dos membros efetivos da liga. 
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Artigo 6º - As ligas acadêmicas que se filiarem à CA-ABRAMEDE têm como direitos e 

benefícios: 

a) Reconhecimento da liga acadêmica como filiada junto à Comissão Acadêmica da 

ABRAMEDE; 

b) Descontos para as ligas acadêmicas filiadas à CA-ABRAMEDE nos diversos 

eventos realizados pela ABRAMEDE desde que liberado pela comissão 

organizadora do evento; 

c) Participação da liga na escrita de capítulos nos livros organizados pela Comissão 

Acadêmica em conjunto com a ABRAMEDE; 

d) Participação em projetos nacionais e internacionais dentro da área de Medicina de 

Emergência; 

e) Assistência na organização e apoio institucional da Comissão Acadêmica da 

ABRAMEDE para eventos locais; 

f) Reconhecimento da liga acadêmica no site oficial da ABRAMEDE; 

g) Certificação de eventos que forem aprovados pela Comissão Acadêmica da 

ABRAMEDE vide artigo 11º. 

h) Reconhecimento dos ligantes como sócios estudantes da ABRAMEDE; 

§ 1º - Os benefícios acima serão mantidos enquanto os alunos estiverem efetivos na liga 

acadêmica filiada à CA-ABRAMEDE. 

§ 2º -  A CA-ABRAMEDE reserva-se o direito de adequar os termos do item anterior 

segundo os critérios julgados adequados pela Comissão.  

V - Da Quebra de Vínculo: 

Artigo 7º - O vínculo entre a Comissão Acadêmica da ABRAMEDE e a liga acadêmica 

será rompido nos seguintes casos: 

a) Solicitação voluntária de desligamento da liga junto a Comissão Acadêmica da 

ABRAMEDE. 
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Parágrafo único: aquelas que desejarem o desligamento junto à 

entidade deverão enviar uma solicitação ao e-mail 

comissaoacademica@abramede.com.br . 

b) As ligas filiadas deverão respeitar as normas da ABRAMEDE e não poderão 

manter vínculo de forma simultânea com outras sociedades de Medicina de 

Emergência. 

Parágrafo único: a decisão de desligamento fica à cargo da CA-

ABRAMEDE. 

c) Uso inadequado da imagem e logomarca da ABRAMEDE ou da Comissão 

Acadêmica. 

VI - Do Credenciamento: 

Artigo 8° - A diretoria da Liga de Medicina de Emergência  deverá preencher o formulário 

de filiação disponibilizado no site da ABRAMEDE (http://www.abramede.com.br). 

Artigo 9º - Deverão constar junto à proposta de filiação os seguintes documentos: 

a) Dados completos da instituição a qual os alunos da liga acadêmica estão filiados. 

Parágrafo único: As ligas acadêmicas distritais/estaduais em que há alunos 

de diferentes instituições devem encaminhar os dados de todas as 

instituições envolvidas.  

b) Dados completos dos alunos coordenadores e demais integrantes da liga 

acadêmica, atualizados anualmente.  

§ 1º : Os dados deverão ser preenchidos conforme documento 

disponibilizado no site institucional sob o título “Modelo – Dados Ligantes”. 

 

http://www.abramede.com.br/
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§ 2º : A atualização dos dados anual deve ser enviada para o e-mail 

comissaoacademica@abramede.com.br com o seguinte título: 

“ATUALIZAÇÃO DE DADOS - NOME DA LIGA”. 

§ 3º : Sem a devida atualização, a liga acadêmica será julgada inativa, 

estando, portanto, os alunos inscritos na liga, antes da atualização anual, 

impossibilitados de usufruírem dos benefícios descritos no artigo 6º.  

c) Estatuto vigente da liga acadêmica; 

d) Logomarca da liga em formato png ou jpeg. 

Artigo 10º - As solicitações de filiação junto à CA-ABRAMEDE são de fluxo contínuo e 

poderão ocorrer em qualquer época do ano.  

VII - Da Certificação 

Artigo 11º - A liga que desejar a certificação para eventos deverá encaminhar com no 

mínimo 1 (um) mês de antecedência o projeto do evento. 

 § 1º -  A CA-ABRAMEDE reserva-se o direito de definir quais eventos devem ser 

apoiados.  

 § 2º - As solicitações deverão ser encaminhadas para o e-mail 

comissaoacademica@abramede.com.br com o seguinte título: “Solicitação de apoio a 

eventos - nome da liga”. 

VIII - Da Logomarca e divulgação: 

Artigo 12º - A CA-ABRAMEDE estimula a divulgação da parceria nas mídias sociais. Após 

a confirmação da filiação, será enviado uma imagem padrão com o logo da liga e da 

Comissão Acadêmica da ABRAMEDE. Esta imagem que deverá ser usada para a 

divulgação da parceria. 

mailto:comissaoacadmica@abramede.com.br
mailto:comissaoacademica@abramede.com.br
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Artigo 13º - Fica vetado o uso da logomarca da Comissão Acadêmica em qualquer 

material de divulgação, promocional ou certificados por parte da Liga Acadêmica filiada 

sem a devida aprovação da CA-ABRAMEDE. 

IX - Considerações finais: 

Artigo 14º - A filiação da liga acadêmica é gratuita e voluntária para o ano de 2020. 

Artigo 15º - Os casos omissos  e divergências na interpretação deste regulamento serão 

resolvidos pela Comissão Acadêmica da ABRAMEDE. 

Artigo 16º - Este regulamento entrará em vigor a partir do momento de sua publicação e 

divulgação nos canais de comunicação da ABRAMEDE. 

 


