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A Liga Acadêmica de Fisiopatologia Cardiovascular - LFCARDIO é composta por 

discentes do curso de medicina da FAMENE aberta aos acadêmicos de outras instituições 

médicas. A LFCARDIO foi fundada em maio de 2014.  

A Liga LFCARDIO encontra-se comprometida com o desenvolvimento da ciência 

médica nos âmbitos da cardiologia e da angiologia, utilizando-se de pesquisas, atividades de 

campo e promoção de eventos científicos para este fim. A LFCARDIO é filiada a ABLAM 

(Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina) e a SBLC (Sociedade Brasileira de 

Ligas de Cardiologia).  

O grupo conta com a orientação dos médicos cardiologistas: Jorge Renèr, Antônio 

Almeida e Rossana Araújo e dos biofísicos: Ideltônio Barbosa e Solidônio Sobreira. 
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OBJETIVOS 

 

 A LFCARDIO possui as seguintes finalidades, além de outras que eventualmente 

possa vir a ter: 

I – Ensino: A LFCARDIO tem o compromisso de oferecer conhecimento teórico-prático a 

seus afiliados, seja mediante o desenvolvimento de atividades internas (discussões de 

problemas formulados por seus diretores, membros efetivos ou professores e médicos 

convidados) seja mediante atividades externas (palestras, minicursos); 

II – Social: A LFCARDIO tem o compromisso de atuar junto à sociedade, realizando 

atividades com o objetivo de informá-la, conscientizá-la e assisti-la.; 

III – Científica: A LFCARDIO tem o compromisso de desenvolver eventos de cunho 

científico, como palestras e seminários; 

IV – Pesquisa: A LFCARDIO tem o compromisso de desenvolver o hábito de observação, 

registro e divulgação de informações coletadas, apoiando e participando de projetos de 

pesquisa que possam contribuir para o progresso da área da cardiologia; 

V – Estabelecer sua organização administrativa e definir suas atividades; 

VI – Registrar e contabilizar frequências de seus membros às atividades desenvolvidas; 

VII – Criar possibilidades de aferições quantitativas e qualitativas quanto ao aproveitamento 

dos membros da Liga, no que se refere às atividades desenvolvidas; 

VIII – Decidir sobre o ingresso de alunos não matriculados na graduação da sua instituição de 

ensino; 

IX – Manter atualizado seu cadastro junto à entidade de coordenação e fiscalização. 

 

 


