
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTATUTO NORMATIVO E REGULADOR DA LIGA 

ARAGUAINENSE DO TRAUMA DE ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
 

Araguaína – TO, 05 de Fevereiro de 2022



        CAPÍTULO I 

 

DA CONSTITUIÇÃO, OBJETIVOS E VINCULAÇÃO 

 

Artigo 1º - Fica estabelecida a criação da LIGA ARAGUAINENSE DO 

TRAUMA DE ENFERMAGEM – LATE, associação civil sem fins econômicos, 

afiliada ao UNITPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE 

PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, constituída em 30 de agosto de 2012, e 

que passará a ser regida pelo presente Estatuto, de prazo indeterminado. 

 

        § 1º - A expressão “Liga Araguainense do Trauma de 

Enfermagem” passará a ser designada, daqui por diante, somente pela sigla 

LATE. 

§  2º   -   A expressão “CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE 

PRESIDENTE ANTONIO CARLOS”, estabelecimento filantrópico de ensino 

privado oficial, passará a ser designada, daqui por diante, pela sigla UNITPAC. 

§  3º - A UNITPAC é interveniente. 

 

Artigo 2º - São finalidades gerais da LATE: 

 

 I. Ensino: A LATE tem o compromisso de compartilhar conhecimento 

teórico-prático a seus afiliados, seja mediante o desenvolvimento de atividades 

internas (discussão de problemas formulados por seus diretores, membros 

efetivos ou professores e enfermeiros convidados, realização de laboratório de 

técnica prática), seja mediante atividades externas (palestras, simpósios, 

minicursos, atividades em unidades de urgência, emergência, resgate e 

salvamento); 

 

II. Social: A LATE tem o compromisso de oportunizar junto à sociedade, 

atividades com o objetivo de informá-la e conscientizá-la quanto à prevenção 

de acidentes, e cuidados com o traumatizado; 

 

III. Científica: A LATE tem o compromisso de promover eventos de cunho 

científico, como seminários e cursos teóricos e práticos, além de estimular a 



publicação e acesso de artigos científicos; 

 

Artigo 3º - A LATE tem sede na Rua voluntários da pátria, Nº 41, Bairro 

São João, Araguaína – TO. E foro na cidade de Araguaína – TO. 

Artigo 4º - A LATE encontra-se aberta a todos os entes (públicos ou 

privados, com ou sem fins econômicos) que manifestem interesse em colaborar 

com as atividades por ela desenvolvidas, desde que de acordo com as 

disposições constantes no presente Estatuto. 

 

 

CAPÍTULO II  

 

REGIME MILITAR  

Artigo 5º - Com o objetivo de manter ordem e disciplina durante 

atividades voltadas à liga, respeitando a hierarquia dos cargos dispostos no 

Artigo 8º, a LATE adere a seu regulamento disciplinar parâmetros do regimento 

militar e também treinos físico-militares. 

 

§ 1º - dentre os parâmetros adotados, estarão aqueles voltados a manter 

o ambiente de reuniões teóricas e práticas organizado, ou seja, não será 

tolerado: 

 

• atrasos durante reuniões, desde que ultrapasse o tempo de 

tolerância, salvo no Artigo 41, II. 

• a falta de compromisso com atividades voltadas à liga e à 

comunidade, neste ato, vai além de simplesmente estar presente, é 

preciso demonstrar querência pelo o que faz; 

• a falta de educação quanto a conversas durante as 

reuniões, enquanto avisos estejam sendo repassados por algum 

membro da diretoria ou por outros ligantes, ou mesmo, durante 

uma palestra ou aulas da liga; 

• a falta de respeito ao se dirigir a membros da diretoria e aos 

próprios ligantes, tendo em mente seus cargos e tempo de 

permanência na liga. 

 



§ 2º - A LATE ao ser adepta a treinamentos físico-militares tem total poder 

para convocar os ligantes a participarem de um treinamento, em qualquer dia e 

horário da semana, (respeitando os limites de cada um, e tendo supervisão da 

diretoria executiva). 

 

§ 3º - A LATE além das reuniões teóricas e práticas, organizará intensivões 

com o objetivo de colocar em prática tudo o que lhes foi passado, sendo 

obrigatória a presença de todos e necessária a apresentação de exame que 

comprove a aptidão do aluno para realizar exercícios de alta intensidade, sendo 

ele o Eletrocardiograma, que deverá ser entregue perante solicitação da 

Diretoria Executiva. Caso o ligante tenha alguma restrição de saúde ficará 

sujeito a atividades menos intensas, mas de forma a estar presente nos 

momentos de reuniões. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS FONTES DE RECURSOS E PATRIMÔNIO SOCIAL 

 

Artigo 6º - Constituirá fonte de recursos para atingir as finalidades 

descritas no artigo 2°, as mensalidades dos membros filiados, doações 

efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas, convênios, termos de parcerias, 

promoções e afins, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Parágrafo Único – A LATE aplicará todos os seus excedentes financeiros 

no desenvolvimento das próprias atividades, vedada a distribuição, entre 

membros associados, conselheiros, diretores ou doadores, de eventuais 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 

suas atividades. 

 

Artigo 7º - O patrimônio social da LATE será constituído de bens móveis 

e imóveis, títulos de renda, depósitos bancários, dinheiro em espécie ou 

quaisquer outros valores a ela pertencentes. 

 



§ 1° - será recolhida mensalmente a quantia de R$20,00 (vinte reais) 

devidamente atualizada e ajustada anualmente pelo IGP-M (Índice Geral de 

Preços de mercado), valor este destinado a manutenção da associação a LATE 

para cada membro associado independentemente de seu cargo ou função. 

§2° - O vencimento da mensalidade será discutido pelo Membro 

Associado juntamente com a Diretoria Executiva da LATE, para possibilitar o 

pagamento em melhor data em cada caso, respeitando o período do 1º ao 15º 

dia de cada mês. 

§ 3° - Aos acadêmicos membros da LATE na função de Diretores, será 

concedida medida de isenção de mensalidades, no que trata o parágrafo 1º 

deste mesmo artigo. 

§ 4° - É de suma importância manter-se em dia com as mensalidades da 

liga, podendo, o ligante que não realizar o pagamento corretamente sofrer as 

seguintes penalidades: 

I.            Com 02 (dois) meses em atraso de mensalidade, o membro 

efetivo receberá uma advertência. 

II. Com 03 (três) meses em atraso de mensalidade, o membro 

efetivo será desligado da LATE. 

III. Caso o membro efetivo esteja participando do Estágio de 

caráter extensor no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e 

estiver com 03 (três) meses de atraso de mensalidade, será retirado da 

atividade. 

IV. Caso o membro efetivo esteja participando do Estágio de 

caráter extensor no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e 

estiver com 04 (quatro) meses de atraso de mensalidade, será desligado 

da LATE. 

 

 

CAPÍTULO IV  

 

DOS ÓRGÃOS 

 

Artigo 8º - A LATE É composta pelos seguintes órgãos: 

• Diretoria Executiva; 

• Assembleia Geral



Seção I 

 

Artigo 9º - A Diretoria Executiva é o órgão máximo administrativo da 

LATE, podendo compor-se de 08 (oito) cargos, a saber: 

 

I. Presidente; 

II. Vice-Presidente; 

III. 1° Tesoureiro; 

IV. 1º Secretário; 

V. Diretor Científico e Diretor de Extensão; 

VI. Diretor de Comunicação/Marketing; 

VII. Diretor Executivo. 

 

 

§ 1° - É sua atribuição estabelecer através de Assembleia Geral 

convocada pelo Presidente, ou em sua falta pelo Vice-presidente, ou ainda pelo 

Diretor Executivo, o número de vagas para treinamento teórico-prático 

disponíveis anualmente pela LATE, vagas estas que serão deferidas pela 

modalidade de voto por maioria simples. 

§ 2° - Conferir os certificados aos alunos participantes da LATE, 

chancelados pela UNITPAC através da ProPPExi, e pelo Presidente ou Vice-

presidente da LATE. 

§ 3° - É sua atribuição estabelecer a periodicidade dos encontros, 

divulgando-os previamente da melhor maneira possível. 

§ 4° - É sua atribuição apresentar, dentro do período de 30 (trinta) dias, a 

partir do início de cada semestre letivo pelo UNITPAC, o cronograma das 

atividades que serão desenvolvidas no decorrer do semestre. 

        § 5º - Tem mandato anual, podendo haver apenas uma reeleição. 

VETADO. 

           § 6º Alterar o presente estatuto; 

 

 

Seção II 

 

 



Artigo 10º - São atribuições do Presidente: 

 

Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, representar a LATE em todos 

os seus atos, convocar a Assembleia Geral, propor as diretrizes para as 

atividades da Liga, assinar conjuntamente com o Vice-Presidente e Tesoureiro 

atas e documentos que originem direitos e obrigações, e representar Judicial e 

Extrajudicialmente a LATE, estabelecer contato eletrônico com outras 

instituições, manter o Coordenador Supervisor informado sobre todas as 

atividades da LATE, Assinar os cheques, papéis de crédito e documentos afins 

e responsabilizar-se pelas movimentações financeiras, junto ao diretor 

financeiro, garantindo assim, sua integridade, e verificar se seu substituto 

compreendeu suas atribuições. 

 

Artigo 11° - São atribuições do Vice-Presidente: 

 

Cumprir e fazer cumprir este estatuto, auxiliar o Presidente em suas 

atividades, substituir o Presidente, bem como aos demais membros da 

Diretoria Executiva, em suas faltas ou impedimentos, e assinar em conjunto 

com o Presidente e Tesoureiro atas e documentos que originem direitos e 

obrigações, e verificar se seu substituto compreendeu suas atribuições. 

 

Seção III 

 

Artigo 12º - São atribuições do Tesoureiro: 

 

Cumprir e fazer cumprir este estatuto, manter os registros financeiros 

atualizados, inclusive sob a perspectiva tributária-fiscal, e alertar a diretoria 

quanto ao possível desequilíbrio financeiro da LATE, fazer o levantamento e 

controle do patrimônio da LATE, e apresentar o balanço das contas da LATE 

nas Assembléias Gerais Ordinárias. Assinar os cheques, papéis de crédito e 

documentos afins, e responsabilizar-se pelas movimentações financeiras junto 

ao Presidente, garantindo assim sua integridade, e verificar se seu substituto 

compreendeu suas atribuições. 

 

Seção IV 

 



Artigo 13º - São atribuições do Secretário: 

 

Cumprir e fazer cumprir este estatuto, redigir atas, portarias, documentos 

e relatórios das decisões e atividades da LATE, bem como assiná-los em 

conjunto com o Presidente e Vice-Presidente, dar assistência ao trabalho dos 

membros da Diretoria Executiva, controlar as faltas dos acadêmicos associados 

a LATE, e verificar se seu substituto compreendeu suas atribuições. 

 

Seção V 

 

Artigo 14º - São atribuições do Diretor Cientifico/Diretor de Extensão: 

 

Cumprir e fazer cumprir este estatuto, elaborar, em conjunto com a 

Diretoria Executiva, temas para trabalhos científicos, simpósios, palestras de 

reciclagem dentre outros, além de coordenar com o auxílio da Diretoria 

Executiva o processo de admissão de novos associados a LATE, organizar, 

incentivar e fomentar o desenvolvimento das produções cientificas da LATE. 

 

Seção VI 

 

Artigo 15º - São atribuições do Diretor de Comunicação/Marketing: 

 

Cumprir e fazer cumprir este estatuto, divulgar eventos relacionados à 

LATE, organizar formas de divulgação eletrônica entre os associados da liga e 

as redes sociais da mesma, comunicar previamente os membros da LATE 

sobre as reuniões, e buscar a captação de recursos para o desenvolvimento 

das atividades da LATE, quando solicitado. 

 

Seção VII 

 

Artigo 16º - São atribuições do Diretor Executivo: 

 

Cumprir e fazer cumprir este estatuto, coordenar e supervisionar a ação 

dos demais membros da Diretoria Executiva, organizar os eventos produzidos 

pela LATE, e responder pelas atividades da LATE em caso de ausência ou 

impedimento do Presidente ou do Vice-Presidente. 



 

Seção VIII 

 

Artigo 17º - A Assembleia Geral é o órgão máximo deliberativo da LATE, 

composta por todos os seus associados, e com poderes amplos para deliberar 

sobre quaisquer assuntos relativos à Associação. 

 

Artigo 18º - Compete à Assembleia Geral: 

 

• Destituir os associados componentes da LATE, com exceção dos 

membros que possuem cargos vitalícios; 

• Aprovar as contas apresentadas pela Diretoria Executiva; 

• Deliberar acerca da dissolução da LATE; 

• Divulgar e esclarecer as diretrizes do programa a ser executado 

pela Diretoria Executiva; 

• Apresentar o presente estatuto; 

• Realizar o balanço das atividades da LATE. 

 

§ 1º - A Assembleia Geral possui total autonomia para julgar qualquer 

associado da LATE, após garantido direito de defesa e de recurso em 48 

horas, sendo ainda, a eventual exclusão condicionada à comprovação de justa 

causa, sendo elas regidas no presente estatuto e mediante parecer do 

Coordenador e da Diretoria Executiva. 

§ 2º - Fica vetada a destituição de membro fundador, reconhecido como 

membro vitalício, em respeito ao artigo 28 deste mesmo estatuto, salvo 

comprovação de ato que seja tido como lesivo ao patrimônio físico, financeiro 

ou moral da LATE. 

§ 3º - Quanto à convocação das assembleias destinadas a modificar o 

presente estatuto, ou deliberar a dissolução da LATE, necessitam, em primeira 

convocação, da presença de maioria absoluta dos associados e, nas demais 

convocações, não menos de dois terços dos associados. 

§ 4° - Será necessário o voto de 50% mais 1 (um) dos associados 

presentes em assembleia convocada expressamente para estes fins, 

(destituição dos efetivos, dissolução da LATE, ou modificação do presente 

estatuto). 

 



Artigo 19º - As Assembleias Gerais Ordinárias serão convocadas uma 

vez a cada semestre, e 10 dias antes do término semestre letivo, se 

necessário. 

 

Artigo 20º - As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas 

pelo Presidente em exercício, ou mediante solicitação escrita de um terço dos 

associados. 

 

§ Único - No caso de solicitação apresentada pelos associados, havendo 

omissão da Diretoria Executiva, será possível sua convocação direta através 

da Assembleia Geral. 

 

Artigo 21º - A convocação de Assembleia Geral deverá ser feita por meio 

de comunicação eletrônica. 

 

Artigo 22º - O quórum mínimo para a realização da Assembleia Geral é, 

em primeira convocação, dois terços do total de associados, e em segunda 

convocação, qualquer número presente na Assembleia. 

 

Artigo 23º - O quórum para a aprovação de deliberação tomada em 

Assembleia Geral é de maioria simples dos associados presentes à 

assembleia, resguardadas as matérias que demandem quórum diverso. 

 

Parágrafo Único - Havendo empate nas deliberações, a decisão caberá a 

Diretoria Executiva, persistindo o empate, ao Presidente que possui voto de 

qualidade, e na ausência deste, ao Vice Presidente ou Diretor Executivo. 

 

Artigo 24º - A cada membro associado é garantido o direito a um único 

voto por deliberação, realizado na forma secreta. 

 

Parágrafo único - Não será admitida, em hipótese alguma, voto por 

procuração. 

 

Seção IX 

 

Artigo 25º – VETADO. 



Artigo 26º – VETADO. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DOS ASSOCIADOS 

 

Artigo 27º - A LATE é composta pelas seguintes categorias de 

associados: 

 

I. Membro Fundador (Vitalício); 

II. Membro Efetivo; 

III. Membro Associado; 

IV. Membro Colaborador; 

V. Membro Coordenador. 

 

Seção X 

 

Artigo 28º – Aos Membros Associados responsáveis pela organização e 

fundação da LATE será concedido o título de membro fundador, ou membro 

associado vitalício. São eles: 

(Caroline Borges Tomazi, Jales da Silva Dias, Max-miniano Rodrigues da 

Silva, Kamylla Sandes Rocha, Deborah Barbosa pontes, Daniela dos Santos 

Silva, Priscilla Braz Paranaguá e Paloma Lorrana Reis Pereira). 

 

§ 1º - Cabe aos membros fundadores à orientação sobre projetos, 

cronogramas, cursos, e ainda podendo estar presentes nas reuniões semanais. 

Tendo o direito de argumentações sobre processos internos da LATE. 

§ 2º - Cabe aos membros efetivos estarem presentes em 75% das 

atividades realizadas pela LATE (reuniões, intensivões, Treinamentos Físicos 

Militares, treinamentos teórico-práticos e eventos filantrópicos), a produzirem 

artigos científicos mediante solicitação da Diretoria Executiva e decisão da 

mesma sobre composição de duplas e/ou grupos, devendo respeito hierárquico 

à Diretoria Executiva e também aos demais membros, apresentar documentos 

que justifiquem faltas e atrasos com aviso prévio de 24hrs. Possuem dever de 

estarem cientes sobre penalizações e exclusão mediante ao descumprimento 



do presente estatuto. 

§ 3º - Poderá ser membro associado aquele que ainda não cumpriu os 

pré-requisitos regentes no artigo 30. Cabe ao membro associado participar 

obrigatoriamente de todas as atividades executadas pela LATE, devendo 

respeito hierárquico à Diretoria Executiva e aos demais membros. 

§ 4º - Poderá ser Membro Colaborador o profissional convidado pela 

Diretoria Executiva da LATE com título de Enfermeiro (a) e outros profissionais 

da equipe multidisciplinar independentemente do hospital ou outra instituição 

ao qual esteja vinculado. O Membro Colaborador terá como atribuição auxiliar 

os trabalhos desenvolvidos pela LATE na esfera de ensino, extensão e 

pesquisa, sendo eles práticos e/ou teóricos. 

§ 5º - Cabe ao Coordenador emitir pareceres junto a Diretoria Executiva 

além de auxiliá-la nos planejamentos de atividades, orientar a Assembleia 

Geral, tonando-se responsável por todos os tramites legais relacionados a 

LATE. 

Parágrafo Único – Somente os associados responsáveis pela organização 

e fundação da LATE ficam isentos de preencher os requisitos exigidos no 

Artigo 29, considerando assim para tais membros apenas os parágrafos do 

artigo citado. 

 

Artigo 29º - Poderá ser Membro Efetivo todo o estudante regularmente 

matriculado no curso de enfermagem do UNITPAC, desde que cumprido o pré-

requisito de já ter cursado a disciplina “Semiologia e Semiotécnica”, ou 

apresente certificado de curso teórico-prático de “BLS” ou “PHTLS”. 

 

§ 1º- O número limite de Membros Efetivos da LATE é de 25 estudantes, 

incluído nestes os Membros Diretores. 

§ 2º- Fica a critério da Diretoria Executiva da LATE, quando entender 

necessário, aumentar ou reduzir o número de membros efetivos. 

§ 3º- Para figurar como membro efetivo a fim de poder participar dos 

estágios de caráter extensor da LATE é obrigatório estar participando a 12 

(doze) meses letivos da liga e de acordo com a renovação do projeto de 

extensão, estar em dia com o setor financeiro da LATE, apresentação de 

documento de seguro de vida pessoal emitido de forma particular, arcando 

assim cada ligante com as despesas da emissão do mesmo. Ter sido aprovado 

(a) em no mínimo 1 (um) estágio curricular da instituição, ter aprovação em 

avaliação de conhecimentos profissionais de atendimento pré-hospitalar feita 



pela Diretoria Executiva da LATE, e consequentemente, aprovação na 

integração realizada pelo Núcleo de Educação em Urgência de acordo com o 

termo de cooperação institucional Nº 002/2017 celebrado entre a Secretária 

Municipal de Saúde de Araguaína e a Liga Araguainense do Trauma de 

Enfermagem – LATE, para a realização de estágio não obrigatório de alunos do 

curso de enfermagem do UNITPAC, para após isso ingressar no mesmo 

ficando o UNITPAC e a LATE, isentas de qualquer tipo de responsabilidade 

física e financeira sobre o ligante. 

§ 4°- Terá direito ao recebimento de certificado de participação como 

membro efetivo, a ser emitido em conjunto com o UNITPAC, aquele que 

desenvolver suas atividades pelo período mínimo de 06 (seis) meses, com 

frequência superior a 75% (setenta e cinco por cento) das atividades, em dia 

com o setor Financeiro, podendo esse certificado ser de carga horária integral, 

bem como de acordo com as atividades realizadas por cada membro da LATE. 

§ 5° - Ao estágio supervisionado nas instituições associadas a LATE, só 

poderão participar os ligantes na categoria de Membro Efetivo. 

Artigo 30º – De acordo com o Artigo 29º poderá ser Membro Associado 

todo o estudante do curso de Enfermagem que ainda não tenha preenchido os 

requisitos mínimos para ser membro efetivo. 

 

§ 1° - Poderá o membro associado participar de todas as atividades de 

caráter teórico desenvolvidas pela LATE, incluindo os treinamentos e reuniões, 

desde que esteja supervisionado por um membro efetivo. 

§ 2° - O Membro Associado que preencher os requisitos exigidos pelo 

Artigo 29º do presente estatuto poderá ser convertido em Membro Efetivo, 

desde que exista vaga disponível, e tenha ele frequentado as atividades da 

LATE pelo período mínimo de 06 (seis) meses, com frequência mínima em 

75% (setenta e cinco por cento) das atividades desenvolvidas. 

 

Artigo 31º - VETADO 

 

Artigo 32 º - VETADO 

 

Artigo 33° - As atividades desenvolvidas pelos Membros Associados 

possuem fins meramente educacionais, sendo, portanto, prestadas 

voluntariamente, e não sujeitas a remunerações. 



 

Artigo 34° - São deveres de todos os Membros Associados a LATE, 

independente do cargo ou função ocupados: 

 

I. Manter a ordem e a disciplina necessária para a realização das 

atividades; 

II. Respeitar e cumprir as disposições deste estatuto durante a realização 

de todas as atividades; 

III. Atuar sempre de acordo com a ética durante a realização das 

atividades; 

IV. Permanecer, salvo motivo devidamente comprovado, durante todo o 

período de realização das atividades; 

V. Cuidar do patrimônio da LATE, bem como do patrimônio das 

instalações associadas de que fizer uso, responsabilizando-se individualmente 

pelos danos que causou em consequência de ato considerado ilícito; 

VI. Não utilizar os bens para fins que não os da LATE; 

VII. Participar da organização de cursos, simpósios, congressos e demais 

atividades promovidas pela LATE. 

 

 

Parágrafo I – Em caso de descumprimento sem aviso prévio no prazo 

mínimo de 24h do Membro Associado de qualquer das obrigações aqui 

previstas, sofrerá o associado uma advertência. Quando reincidir será 

suspenso, e caso ainda assim reincida, sofrerá exclusão imediata, perdendo 

assim, seus direitos de recorrer a sua defesa. 

Parágrafo II – Nos casos em que se referem aos danos físicos ou 

financeiros das instituições parceiras, o ressarcimento deverá seguir os 

padrões referidos no Artigo 51º, sem prejuízos de ressarcimento à liga pelo 

dano material, e moral em qualquer dos casos. 

 

Artigo 35° - São Direitos dos associados à LATE: 

 

I. Participar das reuniões teóricas e práticas; 

II. Receber certificado de participação das atividades teóricas caso esta 

tenha frequentado as atividades por, no mínimo 06 meses com frequência de 

pelo menos 75%. 



 

Artigo 36° - A LATE fornecerá certificados para as atividades 

desenvolvidas nas modalidades de campanhas, palestras, jornadas e cursos. 

 

Artigo 37° - Em caso de renúncia ou destituição de algum Membro 

Efetivo ou Associado, caberá a Diretoria Executiva decidir quanto à 

necessidade e viabilidade do preenchimento da vaga. 

 

Artigo 38º - Com relação à admissão de novos Membros Associados, 

deverá se observar as seguintes regras: 

 

I. Será realizado teste avaliativo com o objetivo de selecionar os novos 

associados; 

II. O procedimento para a admissão de novos associados será 

disciplinado em edital elaborado especialmente para este fim. 

 

Parágrafo Único - Visando a maior eficiência possível, todo o processo de 

seleção não deverá demorar mais do que 04 (quatro) semana(s). Será 

realizado anualmente, ficando a critério da Diretoria Executiva o período de 

realização do mesmo. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO REGULAMENTO DISCIPLINAR 

 

Artigo 39° - É dever do associado a LATE cumprir e respeitar 

INTEGRALMENTE o presente estatuto. 

 

I - Ao associado que não cumprir com seus deveres, desrespeitando o 

presente estatuto, e não apresentar justificativa dentro do prazo de 48 horas à 

diretoria executiva, na pessoa do Presidente em exercício, ou ao Vice- 

presidente, poderá ser excluído da LATE. 

II - Cumprir com no mínimo 75% das atividades impostas pela LATE, 

dentre elas: reuniões, seminários, treinamentos, projetos científicos e de 

extensão. O não cumprimento das atividades excluirá o ligante 



automaticamente da LATE. 

III – Todo membro associado e efetivo deve obter e usar o uniforme da 

LATE. Dessa forma, o ligante deverá, em TODAS as reuniões, utilizar os 

mesmos, com exceção de justificava prévia à Diretoria Executiva, caso ocorra 

imprevistos. Sendo descumprido, levará advertência, ficando (a) sujeito a 

penalizações impostas pela Diretoria Executiva, afim de tal ato não se repetir. 

IV – É proibido tirar fotos que comprometam a integridade do órgão 

público, instituições hospitalares, funcionários e pacientes, e principalmente, 

postar em redes sociais. Deverá haver bom senso quanto a isso. Se isso 

ocorrer, o ligante levará suspensão de 1 (um) mês do estágio de caráter 

extensor, se reincidir, o ligante ficará sujeito (a) ao prolongamento do prazo, 

ficando a critério da Diretoria Executiva avaliar a situação apresentada. 

 

 

Artigo 40° - Serão consideradas como falta todos os atrasos injustificados 

superiores a 15 (quinze) minutos. 

 

Artigo 41° - O limite máximo de faltas injustificadas permitidas a cada 

associado é de 03 (três) seguidas ou intercaladas mensalmente, ou 04 (quatro) 

se intercaladas no semestre em vigência, obedecendo as imposições postas 

por esse artigo. 

 

I. O limite máximo de faltas injustificadas permitidas aos associados 

componentes da Diretoria Executiva é de 03 (três) seguidas ou 

intercaladas mensalmente, ou 04 (quatro) se intercaladas no semestre 

vigente. 

II. As justificativas válidas para faltas e/ou atrasos serão: 

• Morte de familiar ou ente querido próximo; 

• Motivo de internação com apresentação de atestado; 

• Estágio curricular ou extracurricular desde que os 

extracurriculares sejam pela LATE; 

• Motivo de ausência por outros compromissos da LATE; 

• Motivo de ausência por trabalho noturno mediante 

apresentação prévia da escala de trabalho ou documentação 

comprovatória; 

• Comparecimento Jurídico através da intimação. 



Artigo 42º - Em caso de necessidade de afastamento do ligante por 

período superior a 03 (três) encontros, é sua responsabilidade informar 

previamente à Diretoria Executiva, que a mesma julgará e decidirá a respeito 

do abono das faltas. 

 

Artigo 43º - Excedido o número máximo de faltas permitido a cada 

associado, competirá à Diretoria Executiva por meio da Secretaria da LATE, 

fazer a comunicação de que este se encontra automaticamente desligado das 

atividades da LATE, ficando, inclusive, sem direito ao recebimento do 

certificado de participação referente ao semestre letivo. Fica claro que no caso 

de recusa ao receber a carta de desligamento da LATE, a Diretoria Executiva 

poderá recorrer a outros meios de envio da mesma. 

 

Artigo 44º - Nos casos em que o estatuto for omisso, os julgamentos 

caberão a Diretoria Executiva. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Artigo 45º - VETADO 

Artigo 46º - A composição da Diretoria Executiva será feita por indicação 

para o preenchimento de vagas dispostas no Artigo 9º. Após o período de 06 

(seis) meses demonstrado o trabalho da Diretoria Executiva, os membros 

associados e efetivos, sendo maioria 50% mais 1 (um), não concordarem com 

a conduta de 1 (um) ou até 3 (três) Diretores da LATE, poderá recorrer a 

assembleia geral ordinária para possível substituição dos mesmos através de 

quem tem mais perfil para preenchê-los, ficando o resultado final mediante 

aprovação da Diretoria Executiva em exercício. Os diretores da LATE terão 

autonomia para reajustes da diretoria ou desligamentos de cargos, sendo a 

maioria 50% mais 1 (um), independente do período de exercício da função. 

 

§ 1º- O indicado ao cargo de Presidência deverá ser membro efetivo da 

diretoria executiva da LATE pelo período de no mínimo 01 (um) ano. 

§ 2º- O indicado a um cargo da Diretoria Executiva deverá ser membro 



efetivo da LATE pelo período de no mínimo de 06 (seis) meses. 

§ 3° - Excepcionalmente, em caso da não existência de membros efetivos 

dispostos a compor a Diretoria Executiva da LATE, será permitida por membros 

efetivos com menos de 06 (seis) meses. 

§ 4° - VETADO 

§ 5º - Os Membros Efetivos que irão recorrer, e possivelmente ocupar aos 

cargos de Diretoria Executiva da LATE, deverão corresponder aos seguintes 

critérios básicos que demonstram comprometimento com a ideologia e 

continuidade da linha de desenvolvimento do projeto da LATE: 

 

• Ser Membro Efetivo pelo período mínimo de pelo menos 06 (seis) 

meses; 

• Demonstrar efetivamente através de atividades avaliativas, bom 

desempenho acadêmico, ético e moral dentro do que rege o presente 

Estatuto; 

• Demonstrar a procura permanente de oportunidades de 

desenvolvimento, aproveitar as ocasiões de aprendizagem técnica e 

pessoal, ser particularmente dotado para relações humanas, enfrentar as 

responsabilidades e assumi-las perante as coordenações da LATE, ser 

capaz de retirar lições dos erros e ultrapassar os fracassos sem culpar os 

outros, possuir um temperamento orientado para a ação e ter a coragem 

de assumir uma posição, ainda que crítica, e mantê-la, reagindo bem às 

possíveis críticas dos outros e as adversidades; 

• Manifestar interesse próprio para concorrer ao cargo de Diretoria 

Executiva. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 47º - A LATE funcionará, predominantemente, em horário 

extracurricular, em locais previamente estabelecidos pela Diretoria Executiva. 

 

Artigo 48° - As reuniões serão realizadas semanalmente, ou ainda 

sempre que necessário, em período extra ao horário das reuniões, com o 



objetivo de: 

I - Promover discussões sobre casos de trauma e atendimento pré- 

hospitalar; 

II - Apresentar temas teóricos aplicados à prática, de importância 

relevante em traumatologia e clínica que serão ministrados por docentes, 

profissionais ou pelos próprios acadêmicos, possivelmente indicados e 

orientados pelos Coordenadores e Orientadores da LATE; 

III - Promover simulados para o atendimento do trauma, sempre que 

possível utilizando manequins, como pacientes, e os materiais necessários 

para se efetuar o atendimento ao traumatizado; 

IV – Por vezes os treinamentos práticos como simulações de cena de 

resgate, podem se dar em caráter militar, cabendo ao Membro Associado 

assinar previamente um informe contendo as cláusulas de direitos e deveres 

inerentes as atividades a ser realizadas e concordando assim automaticamente 

com as mesmas. 

Artigo 49 - Ao desligar-se da LATE, os membros da liga que obtiverem, 

no mínimo, 75% de presença nas reuniões, em período superior à 06 (seis) 

meses, terão direito a certificado de horas extracurriculares computadas pela 

ProPPExi, certificados estes chancelados pela UNITPAC, Coordenadoria da 

LATE e pelo Presidente ou ainda Vice-presidente da LATE. 

Artigo 50º - Não poderá ser retirado nenhum bem material de propriedade 

da LATE sem a prévia autorização do Presidente e Vice - presidente 

conjuntamente. 

 

Artigo 51º - As atas de reunião somente serão válidas quando contiverem 

as assinaturas de pelo menos maioria (50% + 1) dos associados presentes. 

 

Artigo 52º - O Membro Associado que comprovadamente tiver agido com 

culpa ou dolo, deverá arcar com todas as responsabilidades, sejam elas 

financeiras ou morais, no que se refere ao patrimônio da LATE ou de 

instituições parceiras. Em caso de não comprovação de culpa ou dolo, a LATE 

arcará com as devidas despesas e o ressarcimento posterior desse valor à 

LATE será avaliada posteriormente. 



 

Parágrafo Único - Fica negado o direito de regresso ao associado ou 

membro da LATE que comprovadamente tiver agido com culpa ou dolo. 

 

Artigo 53º - A Assembleia Geral que aprovar a extinção da LATE, elegerá 

uma comissão de 05 (cinco) associados para promover o pagamento de 

eventuais dívidas, e doar o restante do acervo a uma instituição que tenha a 

mesma finalidade da extinta, ou na falta de pessoa jurídica com essas 

características, ao Estado ou ainda a União. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estatuto aprovado em 30 de agosto de 2012; 

I Revisão em 07 de março de 2013; 

II Revisão em 12 de maio de 2014; 

          III Revisão em 30 de maio de 2015; 

IV Revisão em 26 de novembro de 2016; 

V Revisão em 20 de fevereiro de 2017; 

VI Revisão em 31 de janeiro de 2018; 

VII Revisão em 30 de janeiro de 2019; 

VIII Revisão em 08 de janeiro de 2020. 

IX Revisão em 05 de fevereiro de 2022. 
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