
 

 
 

NORMAS INSTITUCIONAIS DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE 
PÚBLICA PARA LIGAS ACADÊMICAS 

 
 

Considerações gerais: 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública entende liga acadêmica como um instrumento de 
ensino, pesquisa e extensão criado e administrado por acadêmicos, segundo regras institucionais. A 
Escola só cadastrará ligas que estejam de acordo com as normas definidas neste documento. As 
ligas acadêmicas são acompanhadas pela vice-direção da Escola. 
 

Normas: 

I. Para o cadastramento das ligas à Instituição, é necessário que o orientador seja docente da 
Bahiana, atuando como interlocutor entre a liga e a Escola. 

II. Compete a EBMSP: 

1. Disponibilizar, de acordo com as atividades pedagógicas da Escola, sala de aula para atividade de 
ensino, pesquisa e extensão, mediante pedido formal do representante legal e do professor 
orientador da liga ao SAAP de cada Unidade Acadêmica, com mínimo de 20 dias de antecedência; 

2. fornecer material de expediente, caso haja disponibilidade, mediante solicitação do formal do 
representante legal e do professor orientador da liga, protocolada na secretaria acadêmica de 
graduação de cada Unidade Acadêmica, com prazo mínimo de 45 dias, para avaliação da vice-
direção da Escola; 

3. criar material de comunicação mediante solicitação, no prazo mínimo de 60 dias, protocolada na 
secretaria acadêmica de graduação de cada Unidade Acadêmica, para avaliação da vice-direção da 
Escola; 

4. fornecer layout padrão, com a logomarca da Bahiana, para confecção de certificados, que 
deverão ser impressos pela liga e encaminhados para assinatura da vice-direção da Escola, na 
Secretaria Acadêmica de Graduação da Unidade Acadêmica de Brotas; 

5. ceder os auditórios da Unidade Acadêmica Cabula, após análise da vice-direção da Escola e de 
acordo com a disponibilidade de uso dos mesmos, mediante reserva solicitada à Secretaria 
Acadêmica de Brotas a cada início de semestre, nos meses de fevereiro e julho de cada ano, após 
autorização da Coordenação de Extensão. 

6. disponibilizar equipamentos, maquetes e outros protótipos, de acordo com demandas 
pedagógicas, mediante solicitação do representante legal e do professor orientador da liga, no 
prazo mínimo de 30 dias, protocolada na Secretaria Acadêmica de Graduação de cada Unidade 
Acadêmica, para avaliação da vice-direção da Escola. Somente serão disponibilizados materiais para 
atividades realizadas nas Unidades Acadêmicas da Escola; 



 

 

7. disponibilizar divulgação no site da Bahiana, mediante solicitação, no prazo mínimo de 30 dias, 
protocolada na Secretaria Acadêmica de Graduação de cada Unidade Acadêmica, para avaliação da 
vice-direção da Escola. 

III. A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública só autorizará a participação de colaborador da 
instituição, em qualquer atividade das ligas, com aprovação da sua chefia imediata; 

IV. A participação de colaboradores em atividades de natureza financeira está vedada, em qualquer 
circunstância; 

V. O uso do CNPJ ou dados cadastrais da EBMSP está vedado em qualquer tipo de documento; 

VI. Só serão endossadas as informações que tenham sido aprovadas pela Bahiana; 

VII. Os insumos para realização de práticas laboratoriais não serão disponibilizados, em nenhuma 
hipótese. 

VIII. Compete a Liga Acadêmica: 
• Cumprir as normas institucionais; 

• apresentar as solicitações necessárias, de acordo com as normas aqui previstas, para análise e 

autorização da vice-direção da Escola; 

• utilizar somente a logomarca da instituição disponibilizada pela Escola; 

• preencher o termo de compromisso para cessão de uso de materiais da Escola; 

• trazer, quando qualquer solicitação for feita à Escola, as autorizações necessárias, por escrito, dos 

chefes imediatos; 

• apresentar, mediante solicitação da vice-direção da Escola, relatório anual de atividades, em 

formulário padrão; 

• não usar o CNPJ ou quaisquer dados cadastrais da EBMSP, em qualquer documento. 

• não dar informações que não tenham sido autorizadas pela Escola; 

• não solicitar insumos para práticas laboratoriais; 

• não utilizar materiais e equipamentos disponibilizados pela Escola fora dos seus muros; 

• incluir, no estatuto da Liga, as regras institucionais supracitadas. 
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