
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETRIZES INSTITUCIONAIS PARA APOIO AS LIGAS ACADÊMICAS E 
GRUPOS DE ESTUDOS 

 
 
Uma liga acadêmica é uma associação civil e científica livre, de duração indeterminada, 
sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade da instituição de ensino que a abriga, que 
visa complementar a formação acadêmica em uma área específica, por meio de atividades 
que atendam os princípios do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. 
 
A liga é criada e organizada por acadêmicos, professores e profissionais que apresentam 
interesses em comum. Constitui-se por atividade extraclasse e costuma ter ações voltadas 
para a promoção à saúde, educação e pesquisas, contribuindo para o desenvolvimento 
científico e aprimoramento da área a qual estuda. 
 
O número de participantes em uma liga é variável, normalmente aumentando em função 
do tempo de existência da liga. O número de coordenadores também é variável, 
normalmente iniciando-se com apenas um professor ou profissional da área, aumentando 
proporcionalmente ao número de membros ligantes acadêmicos. 
 
Todos os integrantes das Ligas são submetidos a normas ditadas pelo estatuto. Este deve 
conter, no mínimo: 
 
1 - A denominação, os fins e a sede da LA; 
2 - Os requisitos para a admissão e exclusão dos membros; 
3 - Os direitos e deveres dos membros; 
4 - O modo de constituição e de funcionamento da LA; 
5 - As condições para a alteração das disposições regimentais e para a dissolução da LA; 
6 – Descrição do modelo de gestão, mandato e eleição que deverá ser democrático e por 
tempo determinado. 
7- A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. 
 
A diretoria da L.A e os ligantes devem  ser supervisionado e coordenado por professores e 
profissionais da área em questão, que irão aperfeiçoar a realização das atividades e de 
pesquisas científicas. 
 
O Centro Universitário São Lucas apoio as Ligas Acadêmicas e Grupos de Estudos de seus 
alunos por entender estes movimentos como contribuição na aprendizagem e incentivo ao 
espírito empreendedor e o fomento a extensão universitária. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para registro da Liga Acadêmica e reserva de Salas e Equipamentos no UniSL é 
necessário:  
 
1. Apresentação de Estatuto constituído e registrado em cartório. (Cópia) 
 
2. Realizar as reservas via e-mail com antecedência mínima de 05 dias ÚTEIS do evento. 
 
3. O e-mail para reservas é: extensao@saolucas.edu.br 
 
4. As reservas deverão ser realizadas exclusivamente por membros devidamente 
matriculados em um dos cursos de graduação UNISL no semestre vigente. 
 
5. As solicitações para reserva de salas e equipamentos são realizadas as Quartas Feiras, 
sendo aceito e respondidos apenas os e-mails que chegarem entre  8h às 20h deste dia. 
 
Informações Importantes que deverão conter no email: 
 
Titulo do Email: Reserva [sigla da liga] 
 
Nome do Solicitante 
Nome por extenso da Liga + SIGLA 
Nome do Evento 
Objetivo do Evento 
Data da Reserva 
Horário da Reserva 
N° de participantes 
Precisa de Data Show?  
Professor Responsável do UniSL. 
 
6. Se for palestra ou curso com profissionais externos deverá ser enviado a COEX no ato da 
solicitação de reserva o “convite” feito pelos organizadores ao profissional convidado em 
papel timbrado da liga ou grupo de estudos, informando sobre o evento e a forma de 
participação deste profissional externo com data e hora de realização, assinado pelo 
representante da liga e autorizado pelo coordenador do curso de graduação do UniSL. 
 
7. O quadro com as reservas semanais realizadas será fixado no mural de Extensão as 
Sextas Feiras a partir das 16hs. 
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8. Serão certificados semestralmente, Membros Ligantes, Diretores e Presidentes, 
mediante entrega de Relatório Semestral e Lista de Presença contendo: nome completo, 
CPF, Cargo e Carga horária. Todos este documentos deverão vir assinados e carimbados 
pelo preceptor da liga. O prazo de entrega deste relatório é 5 dias após o término das 
aulas estabelecido em calendário acadêmico. 
 
9. Apoio institucional para publicação de artigos e manuais (Revisão, Ficha Catalográfica, 
Diagramação, ISSN) (Termo de Autorização para Publicação), bem como o apoio dos 
bibliotecários UniSL deverá seguir as instruções abaixo: 
 
 
PUBLICAÇÃO ON-LINE 
 

Para todos os tipos de suporte da publicação, além do envio dos documentos, o Centro 

Brasileiro do ISSN (CBISSN) observará: 

1. Se o título aparece escrito de forma idêntica em todos os locais da publicação (ex.: capa, 

folha de rosto, expediente, editorial ou apresentação etc); 

2. Se a publicação apresenta designação numérica e/ou cronológica (ano, volume, 

fascículo), na capa do periódico, independente de possuir a menção de periodicidade; 

3. Se a instituição responsável (autor corporativo), quando houver, e o logradouro 

completo consta no expediente da publicação; 

4. Se for solicitar dois ISSN para o mesmo titulo em suportes diferentes (físico e 

eletrônico), cada solicitação deverá vir acompanhada de seu próprio formulário e 

documentos. 

5. No caso dos Anais de eventos o ISSN somente poderá ser solicitado a partir da 

publicação do segundo número para comprovação de periodicidade. O código ISSN será 

retroagido ao primeiro número. 

 O ISSN é atribuído ao título da publicação e não as suas edições; 

 O Centro Brasileiro do ISSN não faz análise prévia de documentos enviados pelo e-

mail. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qualquer mudança na URL da publicação o Centro Brasileiro do ISSN (CBISSN) 

deverá ser informado por e-mail   

 O código ISSN é único para todas as edições se não houver modificação no título ou no 

suporte da publicação   

 A documentação de solicitação do ISSN deve ser enviada pelos correios, juntamente 

com o formulário. 

Na publicação online, a página principal deverá conter links para: 

1. Apresentação 

2. Expediente 

3. Normas para publicação 

4. Endereço de contato 

5. Edição atual 

6. Edições anteriores 

 

 A URL deverá remeter à página da publicação eletrônica ou do evento, contendo todas 

as informações necessárias para atribuição do código ISSN; 

 A URL deverá ser única e específica para todas as edições da publicação e não 

poderá ter designação numérica de edição; 

 O ISSN não poderá ser atribuído para publicações cujo todo o conteúdo seja 

disponibilizado em pdf. 

Exemplo de publicação online que atende às normas do CBISSN: 

 Ciência da Informação 

Site:http://revista.ibict.br/ciinf 
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