
   

 

  
  

    
 

RESULTADO FINAL EDITAL 04/2022 – COPPEXII 

 

No dia 05 de dezembro após a reunião deliberada pelo Núcleo Docente Estruturante foram 

aprovados 2 (dois) projetos de ligas acadêmicas seguindo os componentes exigidos no 

edital 04/2022 – COPPEXII.  

A apuração das propostas foi realizada as cegas por cada integrante do NDE sendo então 

apurada a votação.  

Foram utilizados os seguintes critérios para avaliação das propostas: 

✓ Relevância acadêmica e social; proposta interdisciplinar, exclusividade do tema da 

liga e contribuição da proposta para inovação do assunto e existência de demanda 

populacional por qualificação profissional ou ampliação da abordagem da temática 

junto à população assistida pela Faculdade FACIMPA de Medicina. 

✓ Coerência entre o tema estudado e os objetivos a serem alcançados, bem como a 

relação destes com as propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais e os Projetos 

Pedagógico do curso de medicina da Faculdade FACIMPA, a integração entre ensino, 

pesquisa e extensão e a interdisciplinaridade. 

✓ Avaliação do funcionamento da liga tendo em vista a proposta inicial, considerando, 

o número de componentes, a definição dos cargos, a duração dos mandatos, as 

condições de ingresso e todos os aspectos descritos no devido estatuto. Os recursos 

financeiros necessários para o funcionamento da Liga e para a execução de suas 

atividades de extensão também serão avaliados. 

✓ Articulação das propostas com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

enquadramento na concepção de uma LAM, a democratização do processo de 

formação da Liga, o respeito aos princípios éticos e humanísticos e o embasamento 

da ideologia na interdisciplinaridade. 

 

Os projetos aprovados foram os das seguintes ligas: 

- Liga Acadêmica da Dor e Cuidados Paliativos do Sul e Sudeste do Pará – LADOR 

- Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde da Mulher - LAISMU 

 

As dadas ligas listadas e aprovadas no presente edital devem enviar para o e-mail 

coppexi@facimpa.edu.br até a data do dia 13 de dezembro de 2022 os seguintes 

documentos: 

✓ Projeto de fundação assinado pelo orientador da LAM. 

✓ Estatuto assinado pelo orientador da LAM. 

✓ Projeto de extensão assinado pelo orientador da LAM. 

✓ Carta de concordância do orientador da LAM. 

✓ Nome, e-mail e telefone dos membros fundadores da Liga Acadêmica. 

✓ E-mail de contato da LAM. Não será aceito e-mail pessoal de nenhum membro 

fundador da Liga 

mailto:coppexi@facimpa.edu.br


   

 

  
  

    
 

Parabenizamos todos os interessados na participação do presente edital, presamos a 

importância de cada proposta enviada e destacamos que aquelas que não foram adimitidas 

nesta segunda fase do presente edital irão compor um cadastro reserva para futuras seleções 

caso haja interesse das partes envolvidas.   

 

Marabá-PA, 06 de dezembro de 2022.  

 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Internacionalização e 

Inovação (COPPEXII). 


