
ORIENTAÇÕES PARA CADASTRAMENTO DAS LIGAS ACADÊMCIAS SARGS E SBA 

 

O registro de Ligas Acadêmicas no âmbito associativo, deve seguir as seguintes etapas: 

1) Registro das Ligas Acadêmicas nas Sociedades Regionais e SBA 

1.1 – Para adesão ao PLA-SBA pelas Ligas Acadêmicas de Anestesia, Dor e Medicina 

Paliativa, deverá haver o cumprimento de todos os procedimentos necessários junto à 

instituição de ensino superior, preenchimento e envio ficha de cadastramento, sendo a 

situação cadastral atualizada a cada 6 meses. 

1.2 - Para haver o reconhecimento das Ligas Acadêmicas, faz-se necessário o registro 

destas dentro de suas unidades de ensino superior - Faculdades de Medicina, 

obedecendo regras claramente estabelecidas para o seu adequado funcionamento; 

1.3 - A Regional/SBA fornecerá à Liga solicitante, uma cópia destas orientações, 

juntamente com a proposta de cadastramento e a ficha de registro de acadêmicos, que 

deverão ser preenchidas, assinadas e entregues, acompanhada da documentação 

pertinente ao registro da Liga na Faculdade de origem, para possibilitar o 
cadastramento 

das Ligas Acadêmicas; 

1.4 - Após o registro no PLA-SBA, será iniciado o apoio educacional, sendo fornecido 

inicialmente material contendo publicações impressas para a biblioteca da Liga 

Acadêmica, como acervo de consulta pelos acadêmicos de medicina; 

1.5 – Após cadastramento dos acadêmicos no PLA-SBA, individualmente, estes 
receberão 

uma senha de acesso a uma área virtual específica no site da SBA, contendo material de 
estudo; 

1.6- Os acadêmicos cadastrados no PLA-SBA, deverão realizar seu recadastramento, 

semestralmente, para liberação de seu acesso a área restrita. Este recadastramento 
será 

realizado através de upload do comprovante de uma declaração renovação de 
matrícula 

na instituição de ensino pertinente; 



1.7 - Quando houver a conclusão da graduação, deverá ser realizado upload da 

declaração de conclusão de sua graduação, para que possa receber um Certificado 

emitido pela SBA de sua atuação no PLA-SBA; 

1.8 - Ao optar pela realização da especialização em anestesiologia, o ex-participante 

PLA-SBA deverá informar esta atividade em sua proposta de filiação como associado da 

SBA; 

1.9 - No âmbito da SBA, as Ligas poderão dispor da tutoria da Comissão de Educação 

Continuada (CEC). 

2) Atividades Educacionais: 

2.1 - Atividade Científica - a cada mês, a(s) Comissão(ões) da(s) Liga(s), cadastrada(s) 

na SBA e Regionais, ficará(ão) responsável(is) por organizar a reunião mensal. O 

programa será elaborado em conjunto com o Comitê ou Comissão Gestora das Ligas 

Acadêmicas e será dada ciência à Diretoria da SBA e CEC; 

2.2 – Programa de aulas - O Comitê ou Comissão Gestora das Ligas Acadêmicas 

elaborará o programa de aulas das Ligas; 

2.3 - Simpósio Anual - a cada ano será organizado um Simpósio anual das Ligas 

Acadêmicas no âmbito de cada Regional; 

2.3 - Certificados e Convites - para todas as atividades realizadas pelas Ligas 
Acadêmicas em que a Regional esteja envolvida, esta emitirá convites de participação e 
posterior emissão dos certificados; 
2.4 - As regionais deverão facilitar o acesso dos acadêmicos cadastrados no PLA-SBA aos 
eventos científicos, possibilitando a cobrança de valores diferenciados; 
2.5 - Estimular a participação em projetos científicos relacionados à especialidade; 
3) Divulgação: 
3.1 - A SBA e Regional utilizarão seus canais de comunicação para divulgação das 
atividades das Ligas Acadêmicas, criando área específica para esta finalidade. 
4) Custo: 
A assistência às Ligas Acadêmicas deverá restringir-se a doação de publicações 
impressas, postagem das mesmas às Ligas pelo correio e disponibilidade de material 
educacional, eletrônico, aos acadêmicos cadastrados. 
O material educacional e espaços disponibilizados às Ligas e seus acadêmicos, serão 
fornecidos gratuitamente. Não havendo receita para estas participações, não poderão 
ser gerados custos adicionais para a SBA e regionais. 


