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A Liga Acadêmica de Medicina Desportiva e Fisiopatologia do Exercício (LAMEFE) 

foi criada por discentes da Faculdade de Medicina Nova Esperança em 31 de janeiro de 2014. 

Ao surgir a ideia de formação da LAMEFE, os membros fundadores perceberam que, apesar 
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da medicina ser essencial para a prática esportiva, tais assuntos ainda não eram abordados de 

forma adequada conjuntamente. Tendo em mente aproximar essa distância entre prática 

esportiva e a área medica, surgiu a LAMEFE. 

 

Objetivos: 

 

A Liga Acadêmica de Medicina Desportiva e Fisiopatologia do Exercício (LAMEFE) possui 

as seguintes finalidades, além de outras que eventualmente possam vir a existir: 

 

- Ensino: A LAMEFE tem o compromisso de oferecer conhecimentos teóricos práticos 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); 

 

- Social: Atuar junto à sociedade, realizando atividades com o objetivo de informá-la, 

conscientizá-la e assisti-la; 

 

- Científica: Desenvolver eventos de cunho científico, como palestras e seminários. 

 

- Pesquisa: 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 medicina e ciência desportiva; 

 

- Estabelecer sua organização administrativa e definir suas atividades; 

 

- Registrar e contabilizar a frequência de seus membros às atividades desenvolvidas; 

 

- Criar possibilidades de aferições quantitativas e qualitativas quanto ao aproveitamento dos 

membros da liga, no que se refere às atividades desenvolvidas; 

 

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

ensino; 

 

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

 

 

A LAMEFE realiza reuniões quinzenalmente. Já as Assembleias Extraordinárias 

poderão ser convocadas pela Diretoria Executiva em exercício ou mediante solicitação de um 

dos membros da mesma. O local e horário das reuniões são discutidos previamente. 


