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Resolução Conselho Superior/ No 15/2020, de 25 de novembro de 2020.

Aprovar alteraçôes
Regulamento das
Acadêmicas da FAPAC/
PORTO.

no
Ligas

ITPAC

O Presidente do Conselho Superior da FAPAC - Faculdade Presidente

Antônio Carlos, mantida pelo ITPAC PORTO - lnstituto Tocantinense Presidente

Antônio Carlos Porto S/A - ITPAC PORTO, no uso de suas atribuições legais e,

considerando os critérios da legislaçáo em vigor:

RESOLVE:

Art. ío. Aprovar AlteraçÕes no Regulamento das Ligas Acadêmicas da

FAPAC / ITPAC PORTO, conforme documento anexo.

Art. 2o. Esta Resolução entrará em vigência, a partir de sua assinatura.

o da

Presidente do Conselho
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capÍrulo r

Da Definição e Finalidade

Art. 1o - As Ligas Acadêmicas, a seguir designadas (LA) é uma entidade estudantil

autônoma, apolítica e sem fins lucrativos do Instituto Tocantinense Presidente Antônio

Carlos Porto S/A (ITPAC PORTO), com o objetivo de aprofundar o trinômio ensino,

pesquisa e extensão em uma área específica do campo científico, complementando a

formação acadêmica.

I. O presente regulamento disciplina as Ligas Acadêmicas das Faculdades

Integradas do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto

(FAPAC/ITPAC PORTO), estando submetido às normas apresentadas pelo Programa de

Desenvolvimento Institucional (PDI), pelo Regimento Interno (RI) e pelo Projeto Político

Pedagógico dos Cursos de graduação do ITPAC PORTO.

II. O Regulamento Geral Geral das Ligas Acadêmicas define os princípios,

fundamentos, condições e procedimentos da formação e funcionamento de uma Liga

Acadêmica.

Art.2'- A Liga Acadêmica tem por finalidade:

I. complementar, atualizar, aprofundar e/ou difundir conhecimentos e técnicas de

áreas específicas de cada curso;

II. estender à sociedade serviços advindos das atividades de ensino e de pesquisa,

articulando-os de forma a viabilizar a interação entre a universidade e asociedade;

III. estimular e promover o ensino e a pesquisa, servindo-lhes de campo de atividades

e desenvolvimento;

IV. desenvolver atividades assistenciais de prevenção e tratamento de doenças, bem

como de proteção e recuperação da saúde;

V. colaborar com a instituição de ensino no desenvolvimento de tecnologias

assistenciais, educativas e operacionais;

VI. estender serviços à comunidade, buscando integração com as instituições, para a

solução dos problemas sociais;

VII. desenvolver atividades de divulgação científica, técnica ou tecnológica por meio
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de cursos, projetos, exposições, palestras, seminários, simpósios, jomadas, encontros,

oficinas, reuniões ou congressos;

CAPÍTULO il
Dos Princípios Educacionais

Art. 3o - A Liga Acadêmica apresenta como princípios educacionais, as

competências e habilidades gerais, em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais

dos Cursos de Graduação.

Parágrafo único. A relação entre ensino, pesquisa e extensão proporcionada pela

atuação da Liga Acadêmica se destina a enriquecer o processo pedagógico, possibilitando

uma socialização do saber acadêmico e uma dinâmica de atividades entre a

comunidade e o curso de graduação.

CAPÍTULO III
Das Competências

Art. 4o - Caberá ao ITPAC PORTO, através da Coordenação de Pós-Graduação,

Pesquisa e Extensão (CoPPEx) a devida fiscalização e auxilio na manutenção das

atividades desenvolvidas pela Liga Acadêmica.

Art. 5o - A CoPPEx compete:

I. incentivar e criar condições paru a atuação das Ligas Acadêmicas;

II. possibilitar o registro da atividade da Liga Acadêmica como atividade

extracurricular, permitindo a obtenção de créditos;

III. emitir semestralmente os certificados de participação na Ligapara seus membros

que cumprirem com este regulamento, inclusive ao Coordenador e aos Orientadores.

IV. emitir certificados para eventos aprovados pela CoPPEx com um przvo miíximo

de 30 (trinta) dias corridos após a entrega do relatório do evento e solicitação de

certificação N
CAPÍTULO Iv 

N].\

Da Criação e do Regimento da LigaAcadêmica
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Art. 6o. Qualquer aluno devidamente matriculado em um curso de graduação

da FAPAC ITPAC PORTO poderá criar uma Liga Acadêmica, mediante apresentação do

(Estatuto da Liga e Formuliírio Cadastral) da Liga que será analisado pela CoPPEx.

§ 1" Toda Liga Acadêmica deverá estar ligada a uma disciplina damatriz curricular

vigente, área do curso ao qual será vinculada e /ou iírea de atividade de atuação do ITPAC

Porto Nacional seja ela de Inovação, Internacionalização, Responsabilidade social dentre

outras.

§ 2" A Liga Acadêmica é consideradaativa, após aprovação da Gestão da CoPPEx,

com

I. entrega do Estatuto com o recoúecimento de todas as assinaturas em

cartório;

II. carta de aceite do coordenador e orientadores (este último se houver)

devidamente preenchida e assinada;

Art. 7'. A Liga Acadêmica será de responsabilidade de um Colaborador vinculado

ao ITPAC Porto Nacional que atua na area de interesse da liga acadêmica.

Parágrafo único. Caso o coordenador da liga não seja um Docente, a mesma

deverá ter obrigatoriamente pelo menos 1 (um) professor do ITPAC PORTO

NACIONAL como orientador da Liga Acadêmica.

Art. 8o. Para as atividades daLiga será necessário o acompanhamento do seguinte

profissional:

I. Coordenador, que desenvolverá voluntariamente a atividade de orientação e

coordenação da liga sem remuneração financeira;

II. Orientador, é permitido outros profissionais (professores, outros profissionais e

pesquisadores do tema), inclusive ser de outras instituições de ensino, desde que não

exceda o número miíximo de 02 (dois), que desenvolverá atividades de orientação perante

as Ligas, de forma voluntária.

Art. 9". A Liga Acadêmica deve ser associada a uma disciplina, área do curso e/ou

área de atuação do ITPAC Porto Nacional.

Art. 10. A Liga Acadêmica deverá apresentar à CoPPEx um Estatuto próprio

com assinatura dos membros recoúecida em cartório, que conterá, sob pena de nulidade:

I. a denominação da Liga e dos membros;
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II. a finalidade da Liga;

III. os requisitos para a admissão e exclusão dos membros;

IV. os direitos e deveres, a constituição e o modo de funcionamento daLiga;

V. as condições paÍa a alteração das disposições regimentais e para a dissolução

da Liga;

VI. a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.

Art. 11. Os cargos obrigatórios de diretoria são: Presidente, Vice-Presidente,

Diretor Científico.

§ l" A ocupação dos cargos obrigatórios poderá ser feita de duas formas:

I. Por indicação formal: o coordenador através da carta proposta assinada

e/ou enviada pelo e-mail do coordenador para CoPPEx indica o Presidente, Vice-

Presidente, Diretor Científico.

il. Por seleção: os interessados deverão redigir uma carta proposta abordando

seus coúecimentos sobre o Regulamento Geral das Ligas, Estatuto da Liga que participa

e assunto específico da área de atuação da liga.

a. O peso da carta proposta deverá seguir a seguinte pontuação:

1. Regulamento Geral - 3,5 pontos;

2. Estatuto da Liga - 3,5 pontos;

3. Assunto específico de atuação da liga - 3,0

b. Em caso de empate a liga deverá escolher o critério de desempate, devendo

esta ser repassada à CoPPEx.

§ 2o A mudança da equipe diretiva deve ser repassada, por e-mail, à CoPPEx em

forma de relatório com todas as comprovações juntamente com a FAS atualizada.

§ 3'E vedado um aluno ocupar mais de um cargo ou um cargo ser ocupado por

mais de um aluno sendo ele obrigatório ou não.

CAPÍTULO V

Do Funcionamento

Art. 12. A liga acadêmica em funcionamento deverá

apÍesentar produção semestral a ser enviada, por e-mail, à CoPPEx até o último dia

letivo do semestre.

/
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Art. 13. E vedado qualquer atividade em Estabelecimentos de Saúde sem a

autorização formal e responsabilidade da Direção do ITPAC Porto Nacional e do órgão

onde ocorrerá estas atividades.

Parágrafo único. As autorizações devem ser obrigatoriamente protocoladas na

CoPPEx antes da realizaçáo da atividade.

Art. 14. As ocorrências internas da liga que estejam em desacordo com este

Regulamento devem ser comunicadas, formalmente por e-mail, paraagestão da CoPPEx

que analisará e enviará o parecer.

CAPÍTULO VI

Das penalidades

Art. 15. A liga que descumprir o regulamento receberá sanção e/ou advertência.

§ 1' A Liga Acadêmica que atingir 3 sanções semestrais sejam elas comunicadas

por e-mail, pareceres entre outros documentos estará automaticamente desligada e a

certificação, autorizada ate a data do desligamento, somente será emitida após o

cumprimento dos requisitos mínimos definidos pela CoPPEx.

I. As sanções têm validade semestral.

§ 2' Dependendo da gravidade da sanção cometida pela liga, a mesma será

desligada imediatamente pela CoPPEx e o deferimento ou não de emissão de certificados

está a cargo da gestão do setor.

§ 3' A liga Acadêmica que realizar qualquer atividade sem autorização da CoPPEx

sofrerá sanções e/ou, dependendo da gravidade,terâ seu imediato desligamento.

§ 4" A Liga Acadêmica poderá receber advertência dependendo da gravidade

cometida. caso atinja 3 advertências estará automaticamente desligada.

I. As advertências terão validade de 2 (dois anos).

CAPÍTULO VII
Dos Processos Seletivos das Ligas Acadêmicas

Art. 16. Para a Liga Acadêmica ser consideradaativadeverá apresentar um número

A'YAEOUCACIONAL
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mínimo de 8 (oito) e um número máximo de l2(doze) membros, sem contar com o

professor coordenador e orientador. Todos os membros da Liga devem ter vínculo com a

ITPAC Porto Nacional, com exceção do orientador.

Parágrafo único. Um mínimo de30oÁ das vagas da Liga deverá ser destinado para

acadêmicos do 1o (primeiro) ao 4o(quarto) período.

Art. 17. As Ligas Acadêmicas serão responsáveis pela elaboração de editais de

processos seletivos, pelas eleições intemas, distribuição de cargos, exclusão de membros

e administração, sendo que estas atividades deverão ser apresentadas à CoPPEx.

§ 1" O processo seletivo deve obedecer obrigatoriamente as regras deste

Regulamento e do Estatuto da liga.

§ 2" O Processo Seletivo que ocorrer fora do que está Regulamentado, ou sem a

ciência da CoPPEx será considerado nulo e a entrada dos membros não será recoúecida,

não tendo estes direito a qualquer certificação.

s 3" O Edital e o resultado do Processo seletivo deve ser enviado, por e-mail, à

CoPPEx contendo obrigatoriamente a relação dos aprovados e a classificação de

aprovação e cadastro reserva.

§ 4" O edital deverá ter obrigatoriamente data de publicação e pÍazo de validade.

§ 5" A CoPPEx terá 15 dias letivos para enviar o parecer do Processo seletivo.

§ 6" A divulgação do Resultado do Processo Seletivo somente será permitida após

paÍecer formal da CoPPEx.

s 7' Os acadêmicos que forem aprovados fora do número de vagas disponíveis

poderão ser considerados aspirantes.

§ 8' A promoção dos aspirantes somente será deferida quando:

I. for notificada formalmente, poI e-mail, à CoPPEx que dará o parecer;

U. o edital estiver dentro do prazo de validade;

III. for seguido a ordem de classificação.

§ 9" Nos casos de necessidade de processo seletivo extraordinário a Liga

Acadêmica deverá submeter proposta devidamente justificada à CoPPEx.

Art. 18. As Ligas Acadêmicas deverão realizar processo seletivo, garantindo a

rotatividade de todos os membros da Liga Acadêmica.

s l" A permanência dos membros na Liga Acadêmica não poderá ultrapassar

(dois anos) o que corresponde a 4 (quatro semestres).



o ITPAC
ê FAPAC - Foculdode Presidente Antônio Corlos.gq INsrmIo ToCÂNTINENSE PRES. ANIoNIo cARTos PoRTo S/A
(Q Ruo m, Qd. 07 - Jordim dos Ypês - Porto Nocionol - CEP 77.500-m0V CX Posrol 124 - Fone: (ó3) 33ó3-9ó00 - CNPJ: I0.2ó1.569/A00l' - U
@ rvtnv.ifpocporl,o.edu.br

ATYAÉOUCACIONAL

PORÍO NACIONAL . TO

I. A contagem de permanência inicia no semestre em que ocorreu o processo

seletivo.

§ 2" Os alunos que por algum motivo trancar e /ou desistir de seu curso de

Graduação estará automaticamente desligado da liga acadêmica e caso o aluno volte a ter

um vínculo com a Instituição o mesmo deverá passar pelo processo seletivo, conforme

estatuto, para voltar à liga de origem se houver vaga.

I. O tempo de permanência será considerado todo período ativo na liga

acadêmica.

Art. 19. Caberá à Liga apresentar critérios claros e precisos quanto do ingresso de

novos membros de acordo com as recomendações expressas nesse regulamento geral.

I. E limitada a participação do aluno a apenas 1 (uma) Liga Acadêmica como

membro efetivo, podendo o aluno participar e atuar em outra liga, com membro

convidado e/ou aspirante, sem direito a certificação pelas atividades da liga. O acadêmico

que descumprir esta regra estará automaticamente desligado das ligas acadêmicas sem

direito à certificação.

II. Os critérios devem ser previamente explicitados na forma de edital, de tal modo

que os itens que serão valorizados fiquem claros. Caso haja realizaçáo de prova, essa

deverá ser sobre o tema geral da Liga e não necessariamente sobre as aulas do curso; no

entanto, o conteúdo para prova e a bibliografia devem ser claramente divulgados, ou

seja, a divulgação deve ser de tal forma a garantir o livre acesso destas informações a

qualquer aluno.

CAPÍTULO VIII
Dos Membros aspirantes e Membros convidados

Art. 20. As Ligas Acadêmicas poderão aceitar membros aspirantes para participar

das atividades da Liga. O número de membros aspirantes e convidados é determinado

pelo estatuto de cada Liga e não será considerado pelo limite máximo determinado neste

regulamento.

Parágrafo único. As Ligas Acadêmicas que não determinar, em seus estatutos, a

quantidade de membros aspirantes e convidados deverá apresentar a proposta formal a
CoPPEx que dará o parecer.
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Art,2l. Os membros aspirantes são os alunos que passaram no processo seletivo

fora do quadro de vagas.

§ 1" O membro aspirante só poderá ser promovido a membro efetivo se houver vaga

na liga e se o edital ainda estiver válido.

§ 2" O membro aspirante poderá participar dos projetos da liga recebendo

certificação conforme sua participação comprovada no relatório enviada à CoPPEx.

§ 3" Não será emitida pela CoPPEx neúuma documentação que comprove

atividade de membro aspirante.

§ 4" O tempo de permanência do aspirante é contado a partir do semestre de sua

efetivação como membro.

Art. 22. Os membros convidados pode ser qualquer pessoa, com ou sem vínculo

com a instituição, que auxilia as ligas acadêmicas em suas atividades.

§ 1" O membro convidado poderá participar dos projetos da liga recebendo

certificação conforme sua participação comprovada no relatório enviada à CoPPEx.

§ 2' Não será emitida pela CoPPEx neúuma documentação que comprove

atividade de membro convidado.

§ 3" O membro convidado não poderá ser promovido a membro e não terá

vantagens nos processos seletivos da liga acadêmica.

Art. 23. Os membros aspirantes e convidados não terão direito ao certificado de

participação da Liga Acadêmica.

Art. 24. Os membros que saírem da condição de estudante vinculado a FAPAC

ITPAC Porto Nacional como profissional formado, poderá ser convidado a ser orientador

pela Diretoria da Liga conforne nornas estatutárias.

CAPÍTULO Ix
Dos Deveres da Liga Acadêmica

Art. 25. A Liga Acadêmica deve realizaÍ o seu cadastro semestralmente à

CoPPEx, sob pena de anulação de sua condição de LigaAcadêmica.

§ 1" O Cadastro Semestral é realizado com a apresentação da FAS - Ficha de

Acompanhamento Semestral, a qual deverá ser enviada por e-mail após 15 dias letivos

do início de cada semestre e sendo attahzada após realização de processos seleti

ATYÀEOUCACIONAL
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eletivos e promoções.

§ 2o A Liga Acadêmica deve notificar à CoPPEx quaisquer alterações em seu

cadastro, estatuto e atividades sob pena de anulação de suacondição.

Art.26. A Liga Acadêmica deve enviar, por e-mail, à CoPPEx semestralmente

com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias letivos, conforme calendário

acadêmico vigente, para o fim do semestre a Ficha de Produção e Aproveitamento da Liga

e de seus membros assinadas pelo coordenador da liga

Parágrafo único. Para comprovação da produção dos alunos integrantes da Liga

Acadêmica será necessário a assinatura do Professor Coordenador. Esta assinatura deve

preferencialmente por extenso e deve estar condizente com a registrada na Instituição.

Art. 2 7 . Deverá ser enviado por e-mail à CoPPEx, o cronograma/orçamento

anual do ano posterior contendo as ações planejada para o ano até 15 (quinze) dias

corridos do início do segundo semestre letivo.

Art. 2 8. Deverá ser enviado para CoPPEx as atividades das Ligas Acadêmicas

de extensão e pesquisa entre outras através de formulário específico para avaliação e

aprovação.

Art. 2 9. A Liga Acadêmica deve elaborar e enviar para avaliação, dentro do

prazo de l5 dias letivos, projetos, relatórios, editais e demais documentos.

Art. 3 0. A liga acadêmica para ser considerada ativa deve comprovar

semestralmente duas produções dentre estas:

I. até l(um) projeto de Responsabilidade Social;

II. artigos científicos publicados em revistas da área, anais de eventos

científicos sendo orientados por um Docente do ITPAC Porto Nacional;

III. trabalhos apresentados em eventos cientíhcos da área;

IV. projeto de Extensão.

§ l" Todas as produções devem ser comprovadas em documentos próprios.

§ 2'As produções vinculadas aos Programas Institucionais serão contabilizadas no

semestre de sua conclusão.

§ 3" E considerada produção a atividade realizada por membros (s) da liga em

conjunto com seu coordenador, salvo o caso de artigos em que é necessário que o

orientador seja um docente do ITPAC Porto Nacional.

§ 4" A Liga Acadêmica que não apresentar a produtividade mínima deverá ser
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submetida à avaliação da CoPPEx e estará sujeita ao desligamento (desativação)

institucional;

Art. 31. A Liga Acadêmica deve realizar anualmente seu Curso Introdutório

aos membros ingressantes para devido esclarecimento da sua finalidade e seu modo

operante.

Art. 32. A Liga Acadêmica poderá emitir declarações de participação para ex

membros que estiverem concolTendo a pfocessos seletivos de outras ligas.

I. A declaração não deverá ter carga horiíria e não servirá como atividade

complementar da instituição.

II. A declaração poderá ser assinada pelo Coordenador, Presidente, Vice-

Presidente ou Diretor Científico da Liga.

Art. 3 3. Toda Liga Acadêmica deverá ter em seu quadro de membros pelo

menos l(um) docente do ITPAC Porto Nacional.

§ 1" E considerado membro de liga acadêmica:

I. coordenador;

II. orientador(es);

m. acadêmicos da equiPe diretiva

IV. acadêmicos membros efetivos

CAPÍTULO X

Da certificação

Art. 34. A carga horária semestral será vinculada a produção da Liga

Acadêmica.

§ l" A carga horaria máxima será de 40 horas semestrais para a liga que comprovar

dentro do prazo estabelecido 100% de suaprodução.

§ 2" A cargahorária obedecerá esses requisitos:

I. 40h para os membros que possuírem 100% de aproveitamento comprovado pelo

Coordenador da liga através da Ficha de Produção e Aproveitamento.

II. 30h para os membros que possuírem75Yo de aproveitamento comprovado pelo

Coordenador da liga através da Ficha de Produção e Aproveitamento. 
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§ 3' Os membros da liga que obtiverem um aproveitamento inferior a75oÁ náo

será certificado e/ou serão excluído da Liga confonne orientação do coordenador na

Ficha de Produção e Aproveitamento. Caso o acadêmico seja recorrente no

aproveitamento inferior de750Á o mesmo será excluído da liga sem direito a certificação.

Art. 35. A liga Acadêmica que não atingir a produção mínima terá sua carga

horária reduzida em 50% e receberá advertência pelo descumprimento do

Regulamento.

Art. 36. A liga sem produção perderá seu vínculo institucional e seus

membros não terão direto a certificação, declaração ou outra documentação.

Art.37. Os certificados de membros fundadores só serão emitidos após

cumprirem o prazo mínimo de 6 meses.

§ 1" Os membros fundadores devem enviar o Formulário de Solicitação de

Certificado de Fundação após os 6 meses para o e-mail da CoPPEx devidamente

preenchido solicitando a certificação.

§ 2" Os 6 meses serão contados a partir da data de Registro em cartório.

§ 3" Não será certificada a liga fundada a 6 meses que não possuir produtividade

conforme o artigo Art. 3 0. § 4" deste Regulamento

Art 38. A certificação é enviada para o e-mail cadastrado na instituição, portanto

seus membros deverão manter atualizado seu cadastro junto a IES.

Parágrafo único. Em caso de o orientador não possuir vínculo com o ITPAC Porto

Nacional será responsabilidade da liga informar à CoPPEx, preferencialmente na Ficha

de Produção e Aproveitamento o e-mail do mesmo para acertificação.

Art. 39. A certificação será emitida apenas para a liga que cumprir com os

requisitos e prazos deste regulamento.

Art. 40. A CoPPEx não se responsabiliza por certificados emitidos por outros

setores, sejam eles intemos e/ou extemos da IES.

CAPÍTULO XI

Da inativação e reativação

Art. 41. A liga Acadêmica poderá ser desativada através de pedido formal e

devidamente justificado do presidente da Liga com anuência por escrito de todos os seus
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integrantes, tornando-se isentos de responsabilidades em todos os seusâmbitos.

Art. 42. A liga poderá ser desativada por decisão da CoPPEx por motivo

justificado nas nornas desse regulamento.

Art. 43. A liga desativada poderá ser reativada, por outra equipe, mediante a

apresentação da documentação exigida e avaliada pela coordenação da CoPPEx.

§ 1" Não há certificado para reativação de Liga Acadêmica.

§ 2" A Liga Acadêmica será considerada reativada, após aprovação da Gestão da

CoPPEx, com a entrega do Documento solicitado com o reconhecimento de todas as

assinaturas em cartório.

Art. 44. A reativação de uma Liga Acadêmica deverá ser solicitada através de

apresentação de documentos solicitados pela Gestão da CoPPEx devidamente

estruturados e justificados, sendo submetidos à avaliação do setor.

CAPÍTULO XII

Das Disposições Finais

Art.45. Este Regulamento está acima de qualquer Estatuto e Normas das

Ligas Acadêmicas.

Art.46. Os casos omissos neste regulamento geral serão resolvidos pela

com anuência da Coordenação Acadêmica e Direção Geral do ITPAC PORTO.

PPEx


