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REGIMENTO INTERNO 

 
Coordenação Local de Estágios e Vivências – UFV 

Universidade Federal de Viçosa – UFV 

 
Título I - Do Regimento Interno 

 
Este regimento interno é subordinado ao estatuto do Centro Acadêmico de Medicina UFV e 

está hierarquicamente abaixo do estatuto da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de 

Medicina (DENEM) que por sua vez segue as considerações da International Federation of 

Medical Students Association (IFMSA). 

 
Título II - Da Organização 

 
Capitulo I - Da Denominação, Duração, Sede e Finalidades 

 
Art 1º – A Coordenação Local de Estágios e Vivencias (CLEV), é uma coordenação atrelada 

ao Centro Acadêmico de Medicina da UFV (MedCA) e vinculada à Direção Executiva 

Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM) por meio da Coordenação de Estágios e 

Vivências (CEV) do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Saúde (CENEPES). A 

CLEV é uma instituição suprapartidária sem fins lucrativos, assim como são os acordos 

relativos a intercâmbios estudantis que a DENEM firme com outras instituições. A sede da 

CLEV se encontra na Av. Peter Henry Rolfs, s/n Campus Universitário, Viçosa - MG, 36570-

900, com prazo indeterminado. 

 

Art. 2º – A CLEV-UFV tem como responsabilidade: 

I. Desenvolver e estimular intercâmbios em estágios clínicos e cirúrgicos; 

II. Desenvolver e estimular intercâmbios em estágios de pesquisa; 

III. Desenvolver e estimular intercâmbios em estágios clínicos de caráter social; 

IV. Desenvolver formações e/ou outros eventos junto das coordenações da DENEM, tendo 

como finalidade expandir os debates da executiva na local. 

 
Capitulo II – Dos Membros 

 
Art. 3º – Os membros integrantes da CLEV-UFV são o Coordenador Geral, os Local 

Exchange Officers (LEOs) e a Rede de Ajuda (RA). 
 

Art. 4º - Poderá ser um membro da CLEV-UFV qualquer aluno matriculado do 1º ao 12º 

período de medicina na UFV que seja associado ao MedCA. 

 

Art. 5º - Para ser membro da CLEV-UFV é necessário ser membro associado do Centro 

Acadêmico, sendo que todo aluno regularmente matriculado no curso de Medicina da UFV é 

automaticamente membro do Centro Acadêmico, a não ser que peça desligamento. 
 

Art. 6º - A CLEV reunir-se-á no mínimo 3 (três) vezes ao ano, e sempre que necessário ou 

conveniente ao andamento dos programas, sendo que esta reunião será válida quando 
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presentes, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus coordenadores. A reunião com menos de 2/3 

de seus coordenadores será apenas válida para repasses e deliberações, não sendo, portanto, 

aceitas votações. 

 

Art. 7º - A nenhum membro da CLEV é lícito invocar sua ausência às reuniões com o fim 

de eximir-se de suas responsabilidades. 

 
Capítulo III - Do Patrimônio 

 
Art. 8º - O patrimônio da CLEV é constituído por seus bens móveis e capitais que possua ou 

venha a possuir. 

 

Art. 9º - A receita da CLEV é proveniente de: 

I. Capitais advindos de apoio da DENEM aos projetos e campanhas; 

II. Convênios e patrocínios realizados com empresas autorizadas pelo Estatuto da 

DENEM para a realização dos eventos, campanhas, projetos e viagens da CLEV; 

III. Taxa de inscrição dos Estágios, conforme artigo 10. 
 

Art. 10 - Os Coordenadores Locais podem cobrar uma taxa dos estudantes candidatos aos 

estágios referente ao envio por correio das inscrições e possíveis gastos que a coordenação 

local tenha, de acordo com os editais lançados para cada Estágio, sem abuso na cobrança. 

 

Art. 11 - Os repasses provenientes da DENEM são diretamente vinculados com a conta da 

CLEV ou do tesoureiro da CLEV. O dinheiro proveniente das taxas de inscrição dos estágios 

fica sob responsabilidade do tesoureiro da CLEV, sendo este, portanto, responsável por 

prestar contas à CLEV e à DENEM quando solicitado. 

 

 Parágrafo único: a conta bancária utilizada pela CLEV será a mesma que a da gestão 

do MedCA, mas será contabilizada separadamente e utilizada de acordo com às necessidades 

da CLEV.   

 

Art. 12 - Qualquer receita a ser adquirida deve ser computada em livro registro ou ata 

eletrônica pelo tesoureiro da CLEV. 

 

Art. 13 - Os bens móveis da CLEV ficam sob responsabilidade dos Coordenadores Locais 

em gestão. 

 Parágrafo único: Os recursos arrecadados pela CLEV podem ser utilizados pelo 

Centro Acadêmico se aprovado em reunião com pelo menos 2/3 (dois terços) dos integrantes 

da CLEV e votação com aprovação por maioria simples. 

 
Capítulo IV - Dos Comitês Internos, Representantes, Duração da Gestão, Seleções 

Locais e Competências. 

 

Art. 14 - A CLEV possui 8 (oito) Comitês Internos ou Standing Committee (SC), que são: 

I. SCOPE (Standing Committee On Professional Exchange); 

II. SCOPH (Standing Committee On Public Health); 

III. SCORA (Standing Committee On Reproduction and AIDS); 
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IV. SCORE (Standing Committee On Research Exchange); 

V. SCORP (Standing Committee On Refugees and Peace); 

VI. Estágios Nacionais; 

VII. NBC (Núcleo Brasil-Cuba) – atualmente (2020) desativado; 

VIII. NBChi (Núcleo Brasil-China). 

 

Parágrafo único – Só serão implantados os programas quando a gestão atual da CLEV 

UFV se considerar apta para instituir e coordena-los e estes estiverem reconhecidos perante 

a DENEM. 

 

Art. 15 - O SCOPE será responsável pela organização de intercâmbios internacionais em 

estágios clínicos e cirúrgicos seguindo as normas do edital vigente disponibilizado pela 

DENEM. 

 

Art. 16 - O SCORE será responsável pela organização de intercâmbios internacionais em 

estágios de pesquisa seguindo as normas do edital vigente disponibilizado pela DENEM. 

 

Art. 17 - O SCOPH será responsável pela elaboração e organização de projetos e campanhas 

relacionadas à saúde pública. 

 

Art. 18 - O SCORA será responsável pela elaboração e organização de projetos e 

campanhas relacionadas à saúde reprodutiva e doenças sexualmente transmissíveis. 

 

Art. 19 - O SCORP será responsável pela elaboração e organização de projetos e campanhas 

relacionadas à defesa dos direitos humanos e a paz mundial. 

 

Art. 20 - O EN será responsável pela organização de intercâmbios nacionais em estágios 

clínicos e cirúrgicos seguindo as normas do edital vigente disponibilizado pela DENEM. 

 

Art. 21 – O NBC será responsável em organizar o intercâmbio de vivência e contato com os 

sistemas de saúde, de educação e político-econômico de Brasil e Cuba. (Núcleo atualmente 

– 2020 – desativado) 

 

Art. 22 – O NBChi será responsável em organizar a troca de experiência no que tange os 

principais aspectos da medicina brasileira e da medicina tradicional chinesa. 

 

Art. 23 - A CLEV UFV será composta pelos seguintes cargos (que podem ser acumulativos), 

eleitos/selecionados anualmente: 

I. Coordenador Geral da CLEV; 

II. Local Exchange Officers para Incomings (LEO IN) 

a. Representante (s) SCOPE; 

b. Representante (s) SCORE; 

c. Representante (s) EN; 

III. Local Exchange Officers para Outgoings (LEO OUT); 

a. Representante (s) SCOPE; 

b. Representante (s) SCORE; 

c. Representante (s) EN; 

d. Representante (s) NBChina; 

IV. Tesouseiro; 
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V. Diretor de eventos; 

VI. Diretor de Marketing; 

VII. Membros da Rede de Ajuda; 

 

Parágrafo único: dos cargos supracitados, apenas o Coordenador Geral deverá, 

obrigatoriamente, ser eleito como chapa e gestão do MedCA, conforme estatudo do MedCA. 

Os demais cargos podem ser ocupados por processo seletivo, sendo reservada três vagas para 

membros da atual gestão da CLEV na gestão seguinte. As demais vagas (e as reservadas, se 

estas não forem ocupadas) serão preenchidas por processo seletivo. Caso haja vagas não 

ocupadas pelo processo seletivo, é autorizada a ocupaçaõ das demais vagas por mais membros 

antigos que tenham interesse.  

 

Art. 24 – As vagas reservadas para membros antigos têm como objetivo a orientação dos 

novos membros sobre as burocracias e funcionamento geral da CLEV, de modo a assegurar a 

continuidade desses conhecimentos. 

 

 Parágrafo único: caso seja necessário, os critérios de desempate para a seleção dos 

três membros antigos que permanecerão na gestão seguinte, seguem a seguinte ordem: 

1) Menor tempo como membro de CLEV; 

2) Maior tempo de curso; 

3) Se não fez intercâmbio pela CLEV; 

4) Maior idade; 

 

Art. 25 - Com a instituição de novos programas perante a DENEM, de acordo com o 

parágrafo único artigo 14, os Coordenadores Locais estão aptos a realizarem processos 

seletivos de novos membros. 

 

Art. 26 - Para se candidatar a qualquer cargo o aluno comunicará sua intenção de 

desempenhar a função e passará por processo seletivo (elaborado pela gestão atual da CLEV) 

e por processo eleitoral (em caso de candidatura ao cargo de coordenador geral, conforme 

estatudo do MedCA). 

 

Art. 27 – O processo seletivo dos novos membros fica a cargo da gestão atual da CLEV e não 

pode ferir o presente regimento. Os critérios a serem analisados devem ser elaborados de 

modo a levar benefícios para a CLEV e não benefícios pessoais para os atuais e/ou futuros 

membros, sendo que membros antigos da CLEV não podem participar por processo seletivo 

para novos membros no intervalo de um ano. 

 

 Parágrafo único: O processo seletivo deve ocorrer nas três semanas anteriores à data 

de eleição do MedCA e é função da gestão atual da CLEV sua ampla divulgação, que deve 

começar ao menos um mês antes da data escolhida. A divulgação dos resultados deve ocorrer, 

no máximo, na semana de eleição do MedCA. 

 

Art. 28 - Os cargos eleitos/selecionados por processo seletivo terão vigência de 1 (um) ano, 

sendo possível a recandidatura (sem limites de vezes) e acúmulo de cargos, se necessário. 

 
 Parágrafo único: Não havendo uma gestão ativa do MedCA, eleita por processo válido e 

reconhecido, o coordenador geral da CLEV da última gestão deve permanecer no cargo. Não sendo 

possível, pode ser delegada a função para qualquer membro antigo da CLEV. 
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Art. 29 - A posse será na reunião subsequente às eleições da CLEV, e o mandato terá início 

imediatamente após a posse, durando 1 (um) ano. 

 

Art. 30 – O certificado de membro da CLEV-UFV será confeccionado pelo MedCA e 

entregue ao final do período da gestão. Contará com a carga horária e será assinado pelo (a) 

Chefe (a) do Departamento de Medicina e Enfermagem e/ou pelo (a) Coordenador (a) do 

curso de Medicina, e por algum Coorgenador Geral do Centro Acadêmico de Medicina da 

UFV. 

 

Art. 31 – A condição para o recebimento do certificado é a entrega de relatórios bimestrais de 

atividades de cada membro ao Coordenador Geral da CLEV, e de um relatório anual entregue 

ao Centro Acadêmico de Medicina da UFV pela Gestão contendo análise das atividades, 

análise dos estágios dos Incomings e balanço financeiro; e presença em ao menos ¾ (três 

quartos) das reuniões, a não ser em caso de justficativas apresentadas em até 24 horas após a 

reunião. 

 

Art. 32 - Em caso de abandono do cargo não justificado e não aprovado pelos demais 

membros, o membro em questão perderá o direito de receber certificado de suas atividades na 

CLEV. 

 

Art. 33 - Os membros da CLEV podem fazer votação em reuniões ordinárias ou 

extraordinárias para destituir do cargo o membro da CLEV-UFV caso os deveres do mesmo 

não forem cumpridos, à excessão do Coordenador Geral. Dos votantes, todos os membros 

devem estar presentes. Da votação, a maioria simples. 

Seção I – Dos direitos e deveres dos membros 

Art. 34 – São direitos dos RA: 

I. Votar e ser votado; 

II. Apresentar propostas e/ou indicações; 

III. Receber certificado de acordo com o período em que atuou como Rede de Ajuda; 

IV. Ir a qualquer evento da DENEM e IFMSA. 

 

Parágrafo único: não haverá a responsabilidade legal e/ou financeira por parte da 

CLEV-UFV sobre a participação dos seus membros nos eventos acima citados. 

 

Art. 35 - São deveres dos RA: 

I. Observar, acatar e cumprir o presente Regimento Interno, as deliberações da 

Coordenação de Estágio e Vivências a nível nacional (CEV), bem como todas as 

decisões constadas em ata, além de ajudar, quando requisitado pelo Coordenador 

Geral, nas atividades dos LEOs; 

II. Participar de 75% das reuniões da gestão convocadas pelos LEOs durante o semestre, 

sendo que todas as faltas devem ser devidamente justificadas no máximo até 24 horas 

após a reunião, ficando a cargo dos LEOs a validação das justificativas. 

III. Participar de ao menos 50% dos Programas Sociais realizados pela gestão da CLEV 

durante o ano de RA; 
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IV. Comunicar por escrito seu desejo de desligar-se de seu cargo com uma justificativa 

validada pelos demais LEOs e com 15 dias de antecedência; 

V. Capacitar um sucessor até o pedido de desligamento da CLEV, de forma que haja 

continuidade das atividades desta, ficando sob pena de não receber seu certificado 

caso não cumpra esta cláusula, de acordo com o artigo 32; 

VI. Obedecer e satisfazer os prazos estabelecidos em reunião; 

VII. Prestar contas de todos os seus atos aos demais membros da CLEV. 

 

Art. 36 - Será penalizado o membro da RA que não cumprir os incisos I, II e III do art.35 

com o não recebimento de certificado de membro da RA referente ao ano em que as infrações 

ocorreram. 

 

Art. 37 – São direitos dos LEOs: 

I. Votar e ser votado; 

II. Apresentar propostas e/ou indicações; 

III. Ser coordenador dos projetos e campanhas realizados pela CLEV; 

IV. Receber certificado de acordo com o período em que atuou como CLEV; 

V. Criar, extinguir e modificar departamentos e setores de atividades; 

VI. Promover os programas da DENEM nas escolas de medicina do Brasil e do mundo 

através de suas ações; 

VII. Direito de representar a DENEM frente a outras instituições; 

VIII. Ir a qualquer evento da DENEM e IFMSA. 

 

Parágrafo único: não haverá a responsabilidade legal e/ou financeira por parte da 

CLEV nos eventos acima citados. 

 

Art. 38 – São deveres dos LEOs: 

I. Coordenar os estágios e vivências; 

II. Observar, acatar e cumprir o presente Regimento Interno, as deliberações da 

Coordenação de Estágio e Vivências a nível nacional (CEV), bem como todas as 

decisões constadas em ata; 

III. Participar de 75% das reuniões da gestão convocadas pelos LEOs durante o semestre, 

sendo que todas as faltas devem ser devidamente justificadas no máximo até 24 horas 

após a reunião, ficando a cargo dos LEOs a validação das justificativas. 

IV. Participar de ao menos 50% dos Programas Sociais realizados pela gestão da CLEV 

durante o ano de RA; 

V. Comunicar por escrito seu desejo de desligar-se de seu cargo com uma justificativa 

validada pelos demais LEOs e com 15 dias de antecedência; 

VI. Capacitar um sucessor até o pedido de desligamento da CLEV, de forma que haja 

continuidade das atividades desta, ficando sob pena de não receber seu certificado 

caso não cumpra esta cláusula, de acordo com o artigo 32; 

VII. Obedecer e satisfazer os prazos estabelecidos em reunião; 

VIII. Prestar contas de todos os seus atos referentes ao seu papel de CLEV aos demais 

membros da CLEV; 

IX. Obedecer e satisfazer pontualmente os critérios concordados com a DENEM e com a 

CEV e manter contato frequente com as mesmas; 

X.  Acompanhar lista geral de e-mails regularmente e responder prontamente sobre 

assuntos inerentes a sua função, desde que haja previamente decisão conjunta com 
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demais membros da CLEV, e enviar cópias destes comunicando ao Coordenador 

Geral; 

XI. Zelar por todos os patrimônios da DENEM que lhes forem confiados, entregando-os, 

nas mesmas condições em que os receberam, para seus respectivos sucessores ou 

quando solicitado pela DENEM; 

XII. Responsabilizar-se por todos os atos praticados no exercício de seu cargo; 

XIII. Capacitar novos membros; 

XIV. Dar treinamento/auxiliar ao/o seu sucessor de cargo; 

XV. Ser Contact Person dos intercambistas que vierem; 

XVI. Participar das ROs ou, na sua impossibilidade, capacitar e repassar as 

informações a outro membro da CLEV que se responsabilize pelo respectivo repasse; 

XVII. Fazer relatórios referentes às suas funções quando solicitado pelo 

Coordenador Geral da CLEV, bem como por órgãos da instituição de ensino (UFV). 

 

Art. 39 - Será penalizado o membro que não cumprir os incisos I, II, III e IV do art.38 com o 

não recebimento de certificado da gestão referente ao ano em que as infrações ocorreram; 

 

Parágrafo único: para os LEO OUTs não haverá obrigatoriedade, embora seja 

incentivado, de cumprir com o item II para recebimento do certificado. 

 

Art. 40 - É dever dos membros com cargos representativos (Coordenador de SCOPE e 

Coordenador de SCORE) responder à CEV assuntos referentes a seu Comitê. 

 

Seção II – Das funções de cada cargo 

 

Do Coordenador Geral 

 
Art. 41 - É responsabilidade do Coordenador Geral da CLEV: 

I. Delegar responsabilidades aos membros da CLEV, orientando e fiscalizando suas 

atividades, visando o cumprimento destas dentro dos prazos estabelecidos; 

II. Convocar e dirigir reuniões da CLEV-UFV; 

III. Redigir e apresentar aos órgãos da Faculdade (UFV) ofícios, relatórios e qualquer 

outro documento solicitado, tanto relacionado aos intercambistas quanto às 

atividades da CLEV; 

IV. Fiscalizar a confecção e entrega dos relatórios mensais de cada membro da CLEV, 

corroborando ou não as atividades e carga horária descritas; 

V. Manter a interação com a Gestão do Centro Acadêmico de Medicina da UFV. 

VI. Comparecer ás Reuniões Regionais. Caso não possa estar presente, delegar essa 

função para outro membro da CLEV e, na impossibilidade deste comparecer, delegar 

então para outro membro da gestão do Centro Acadêmico.  

 
Parágrafo único: O Coordenador Geral detém o poder de criar ou modificar os 

cargos de acordo com a necessidade da gestão. 

 
Do Tesoureiro 
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Art. 42 - É responsabilidade do Tesoureiro da CLEV: 

I. Ter sob sua responsabilidade todo o dinheiro e valores pertencentes à CLEV, receber 

quaisquer fontes de renda/contribuição, bem como manter regular o balanço 

financeiro em livro caixa; 

II. Providenciar o pagamento das despesas e contas da CLEV pontualmente; 

III.  Apresentar um balancete de receita e despesa obrigatoriamente ao final da gestão e 

também sempre que solicitado; 

IV. Apenas efetuar o pagamento das despesas da CLEV mediante entrega de 

comprovante de gastos, salvo casos a serem analisados pela gestão; 

V. Requisitar todos os reembolsos, relativos à CLEV, perante o Diretor Financeiro da 

DENEM; 

VI. Responsabilizar-se e gerenciar as taxas que a CLEV pode cobrar referentes ao envio 

por correio das inscrições e possíveis gastos que a coordenação local tenha, sem 

abuso na cobrança, de acordo com o artigo 19. 

 

Do Secretário 

 
Art. 43 - É responsabilidade do Secretário da CLEV: 

I. Redigir as Ata das reuniões, mantê-las em dia e arquivá-las em local específico, uma 

cópia no Drive da CLEV e outra impressa em pasta específica e outra 

diaponibilizada no site do MedCA UFV; 

II. Fazer a reserva das salas e equipamentos de multimídia, quando necessário, para as 

reuniões; 

III. Compilar a frequência dos membros nas reuniões da CLEV; 

IV. Emitir todos os certificados de Oficinas realizadas pela CLEV; 

V. Passar e conferir as listas de presença das Oficinas; 

VI. Encaminhar os certificados para os alunos que demonstrarem interesse em recebê-los 

e realizar qualquer correção necessária nos mesmos. 

 

Do Diretor de Eventos 

 
Art. 44 - É responsabilidade do Diretor de Eventos: 

I. Auxiliar na montagem da Oficina de Capacitação da CLEV para instruir os alunos; 

II. Montar o calendário social dos Incomings e fiscalizar a devida participação de todos 

os membros da CLEV, de acordo com o inciso V, artigo 13; 

 

Do Diretor de Marketing 

 
Art. 45 - É responsabilidade do Diretor de Marketing: 

I. Realizar a divulgação nas mídias sociais e impressas dos eventos da CLEV, Editais 

de Intercâmbio, listas de resultados e informes da CEV; 

II. Tomar ciência, com os LEO IN e LEO OUT, das Oficinas de Capacitação a serem 

realizadas a fim de iniciar a divulgação com, indicação de, 3(três) semanas de 

antecedência e no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência; 

III. Os Editais de Intercâmbio, listas de resultados e informes da CEV devem ser 

compartilhados pela CLEV-UFV em até 36 horas após a divulgação pela CEV; 

IV. Providenciar, junto ao MedCA, que sejam divulgados nas redes sociais os seguintes 

eventos: Edital para seleção de novos membros da CLEV, Oficina de Capacitação 



11 

 

 

para inscrição no Edital de Intercâmbio, Abertura do Edital de Intercâmbio; 

V. Realizar a divulgação da CLEV junto ao corpo docente com o objetivo de incentivar 

e informar possíveis tutores. 

 

Do LEO IN Representante do SCOPE 

 
Art. 46 - É responsabilidade do LEO IN Representante do SCOPE: 

I. Delegar responsabilidades aos membros da CLEV, orientando e fiscalizando suas 

atividades, visando o cumprimento destas dentro dos prazos estabelecidos; 

II. Verificar frequentemente o database da IFMSA, certificando-se das atualizações e 

visando o correto seguimento do processo de intercâmbio de incomings de acordo 

com as condições locais; 

III. Verificar a validade da Application Form (AF), Card of Acceptance (CA) e 

Confirmation Card (CC) de incomings e cumprir os prazos pré-definidos pelos 

National Exchange Officers (NEOs); 

IV. Dirigir a solicitação, junto ao coordenador do curso, das vagas de estágio para os 

incomings do período de intercâmbio subsequente, nos departamentos da UFV, e o 

preenchimento da ficha de oferta de estágio pelo chefe do departamento ou, na 

ausência deste, outro membro do departamento que se responsabilize; 

V. Coordenar e fiscalizar a solicitação da oficialização do intercâmbio frente à 

Coordenação do Curso de Medicina da UFV, bem como a regularização da 

permanência dos incomings nesta instituição; 

VI. Distribuir incomings dentre os departamentos da UFV de acordo com ofertas de 

estágios obtidas no ano, priorizando alocá-los de acordo com a opção de 

departamento do incoming; 

VII. Distribuir incomings entre os anfitriões e padrinhos de acordo com a lista de 

anfitriões e padrinhos disponíveis de acordo com os artigos 53 e 58; 

VIII. Solicitar cancelamento de estágio ao NEO em caso de não recebimento da CC do 

incoming no período de até duas semanas anteriores ao início do estágio; 

IX. Coordenar a entrega dos certificados oficiais da IFMSA e da CLEV aos tutores, 

constando naqueles o período dos estágios orientados; 

X. Fornecer a Invitation Letter quando requisitada por parte do incoming; 

XI. Cumprir e fazer cumprir o disposto no Edital do ano vigente; 

XII. Fiscalizar o cumprimento dos deveres do Contact Person; 

XIII. Enviar ao Coordenador Geral a lista total de Incomings ao final de cada ciclo. 

 
Do LEO IN Representante do SCORE 

 
Art. 47 - É responsabilidade do LEO IN Representante do SCORE: 

I. Delegar e dividir responsabilidades do intercâmbio entre os membros do comitê 

local; 

II. Verificar frequentemente o database da DENEM, conferindo atualizações e 

requerendo modificações frente ao NORE; 

III. Manter o database da DENEM atualizado, e procurar aumentar e diversificar o 

número de estágios oferecidos pela CLEV; 

IV. Verificar a validade da AF, CA e CC de incomings e cumprir os prazos pré- 

definidos; 

V. Solicitar, por meio de e-mails e/ou reuniões com pesquisadores, vagas de estágio para 
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os incomings do período de intercâmbio vigente nos departamentos desta instituição 

de ensino com o preenchimento do Standard Research Project Form pelo tutor 

responsável. Depois, enviá-lo ao NORE para que este o submeta à aprovação do 

SCORE Supervisory Board para a posterior inclusão dessas novas vagas ao database 

de projetos; 

VI. Coordenar e fiscalizar a solicitação da oficialização do intercâmbio frente à 

Coordenação do Curso de Medicina da UFV, bem como a regularização da 

permanência dos incomings nesta instituição; 

VII. Enviar as documentações solicitadas ao NORE; 

VIII.  Distribuir corretamente incomings nos departamentos da UFV de acordo com as 

ofertas de estágios assinadas anualmente; 

IX. Distribuir incomings entre os anfitriões e padrinhos de acordo com a lista de 

anfitriões e padrinhos disponíveis de acordo com os artigos 62 e 68; 

X. Solicitar cancelamento de estágio ao NORE em caso de não recebimento da CC no 

período de até duas semanas anteriores ao início do estágio; 

XI. Coordenar a entrega dos certificados oficiais da IFMSA e da CLEV aos tutores, 

constando naqueles o período dos estágios orientados; 

XII. Fornecer a Invitation Letter quando requisitada por parte do incoming; 

XIII. Cumprir e fazer cumprir o disposto no Edital do ano vigente; 

XIV. Fiscalizar o cumprimento dos deveres do Contact Person. 

 

Do LEO IN Representante do EN 

 
Art. 48 - É responsabilidade do LEO IN Representante do EN: 

I. Delegar e dividir responsabilidades do intercâmbio entre os membros do comitê 

local; 

II. Verificar a validade da AF, CA e CC de incomings e cumprir os prazos pré- 

definidos; 

III. Coordenar a solicitação das vagas de estágio para os incomings do período de 

intercâmbio subsequente, nos departamentos da UFV, e o preenchimento da ficha de 

oferta de estágio pelo chefe do departamento ou, na ausência deste, outro membro do 

departamento que se responsabilize; 

IV. Coordenar e fiscalizar a solicitação da oficialização do intercâmbio frente à 

Coordenação do Curso de Medicina da UFV, bem como a regularização da 

permanência dos incomings nesta instituição; 

V. Distribuir incomings dentre os departamentos da UFV de acordo com ofertas de 

estágios obtidas no ano, priorizando alocá-los de acordo com a opção de 

departamento do incoming; 

VI. Distribuir incomings entre os anfitriões e padrinhos de acordo com a lista de 

anfitriões e padrinhos disponíveis de acordo com os artigos 53 e 58; 

VII. Solicitar cancelamento de estágio ao NEO em caso de não recebimento da CC do 

incoming no período de até duas semanas anteriores ao início do estágio; 

VIII. Coordenar a entrega dos certificados oficiais da IFMSA e da CLEV aos 

tutores, constando naqueles o período dos estágios orientados; 

IX. Cumprir e fazer cumprir o disposto no Edital do ano vigente. 

 

Do LEO OUT 
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Art. 49 - É responsabilidade do LEO OUT: 

I. Delegar responsabilidades aos membros da CLEV, orientando e fiscalizando suas 

atividades, visando o cumprimento destas dentro dos prazos estabelecidos; 

II. Verificar frequentemente o database da IFMSA, certificando-se das atualizações e 

visando o correto seguimento do processo de intercâmbio de outgoings de acordo 

com as condições locais; 

III. Verificar a validade da Application Form (AF), Card of Acceptance (CA) e 

Confirmation Card (CC) de outgoings e cumprir os prazos pré-definidos pelos 

National Exchange Officers (NEOs); 

IV. Divulgar, junto ao Coordenador de Marketing, e coordenar o processo de inscrição 

para os alunos da faculdade, orientando-os; 

V. Conferir, após orientação prévia fornecida aos candidatos, a validade das Fichas de 

Inscrição e dos documentos a ela anexados referentes ao período de intercâmbio; 

VI. Acompanhar e divulgar a lista de classificação, garantindo a ciência de todos os 

outgoings e confirmando ao NEO o interesse destes pelas vagas; 

VII. Respeitar os prazos do período de intercâmbio vigente e repassá-los aos inscritos; 

VIII. Cumprir e fazer cumprir o disposto no Edital do ano vigente; 

 

Do Contact Person 

 
Art. 50 - É responsabilidade do Contact Person: 

I. Dar o suporte necessário aos incomings; 

II. Certificar-se da viabilidade do estágio com pelo menos 1 (uma) semana de 

antecedência junto ao tutor e informar-lhe as condições pertinentes ao incoming; 

III. Solicitar oficialização do estágio do incoming frente à Coordenação do Curso de 

Medicina da UFV, regularizando a permanência do incoming nas imediações do 

hospital de convênio com a UFV e/ou ambulatório e/ou UBS’s, bem como 

caracterizando o incoming por meio de crachá da instituição; 

IV. Encaminhar o incoming para o seu primeiro dia de estágio, bem como apresentá- lo 

ao tutor neste momento; 

V. Solicitar o termo de compromisso assinado pelo incoming antes do início do estágio; 

VI. Prezar pela qualidade do estágio por parte do departamento; 

VII. Conferir se o incoming possui a ficha de frequência (handbook, logbook) e 

orientá-lo a solicitar a assinatura do tutor ou responsável; 

VIII. Conferir a ficha de frequência do incoming no estágio. Caso seja cumprida a 

presença mínima estabelecida nas Exchange Conditions do Brasil, entregar o 

certificado oficial da IFMSA assinado pelo tutor ao final do estágio; 

IX. Conferir se estão sendo cumpridas as requisições mínimas de hospedagem e 

alimentação de acordo com o estabelecido no contrato do incoming com a DENEM; 

X. Comunicar o incoming sobre o Social Program; 

XI. Solicitar ao incoming o preenchimento da Evaluation Form na última semana de 

estágio; 

XII. Informar ao representante do SCOPE/SCORE/EN a necessidade por parte do 

incoming de Invitation Letter; 

XIII. Averiguar se anfitrião e padrinho estão cumprindo com suas obrigações; 

XIV. Averiguar com anfitrião e padrinho se o incoming está cumprindo com as 

suas obrigações de acordo com o Termo de Compromisso; 

XV. Repassar os contatos dos anfitriões e padrinhos ao incoming com 
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antecedência. 

 

Parágrafo único: é dever da CLEV garantir que ao menos um de seus coordenadores  

esteja presente em cada reunião aberta do Centro Adacêmico. Não sendo possível a presença 

de nenhum dos coordenadores, a presença pode ser feita por um membro da rede de ajuda. 

 

Do Anfitrião 

 
Art. 51 - Anfitrião é o estudante de medicina da UFV que acomoda o intercambista em sua 

casa durante as quatro semanas do estágio. Poderá ser anfitrião aquele que tenha preenchido 

o cadastro pré-estabelecido. 

 

Art. 52 - São direitos do anfitrião: 

I. Receber certificado por desempenhar essa função ao fim do período do estágio pela 

duração determinada na AF, por no máximo 30 dias; 

II. Solicitar desligamento de sua função ao Coordenador Local em caso de 

incompatibilidade com o incoming; 

III. Caso o incoming necessite permanecer mais de 4 semanas na casa do anfitrião, cabe 

ao mesmo aceitá-lo caso concorde com sua proposta, sendo a partir de então o 

incoming responsabilidade exclusiva do anfitrião, sem direito a certificado pelos dias 

extras; 

IV.  Solicitar disponibilidade do padrinho ou madrinha em hospedar o incoming por no 

máximo 03 dias, quando se fizer necessário por motivos de força maior, garantindo 

durante esse período a alimentação mínima do intercambista como determinado nas 

normas vigentes da IFMSA; 

V. Bloquear chamadas interurbanas e internacionais. 

 

Art. 53 - São deveres do anfitrião: 

I. Interessar-se pelo bem estar e boa estada do intercambista, sendo cordial e prestativo, 

estando disposto a ajudá-lo no que for preciso; 

II. Oferecer a chave da casa quando é autorizada pelo proprietário da mesma. Quando 

não for possível, garantir que a falta da chave não seja um empecilho para a 

realização das atividades do intercambista; 

III. Oferecer local para o intercambista estudar; 

IV. Oferecer roupas de cama e banho, além de condições para sua lavagem; 

V. Oferecer ao estudante, no mínimo, o número de refeições diárias de acordo com as 

normas vigentes da IFMSA; 

VI. Deixar as normas gerais da casa bem claras (luz, telefone, geladeira, banheiro, 

silêncio, etc); 

VII. Informar ao LEO IN qualquer tipo de transtorno que o estudante venha 

eventualmente a causar; 

VIII.  Participar de uma das oficinas de preparação dos padrinhos e anfitriões realizadas 

pela CLEV-UFV no último ano; 

IX.  Executar eventualmente atividades relacionadas ao intercâmbio por solicitação da 

CLEV-UFV; 

X. Saber falar ao menos um idioma em comum com o incoming. 

 

Art. 54 - Os critérios de prioridade para ser anfitrião são, por ordem de importância: 
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I. Ter participado da oficina de capacitação de anfitriões e padrinhos; 

II. Não ter sido anfitrião anteriormente; 

III. Maior período cursado em Medicina pela UFV. 

 

Parágrafo único: Serão respeitadas as condições que o candidato preencheu no 

formulário, mas serão levadas em consideração, acima de tudo, os critérios exclusivos 

solicitados previamente pelos incomings. 

 

Art. 55 - O não cumprimento das suas respectivas funções impedirá a concessão do 

certificado de anfitrião e resultará em suspensão do direito de ser anfitrião posteriormente. 

 

Do Padrinho 

 
Art. 56 - Padrinho é o estudante de medicina da UFV responsável por ambientar o incoming 

durante as quatro semanas do estágio. Poderá ser padrinho aquele que tenha preenchido o 

cadastro pré-estabelecido. 

 

Art. 57 - São direitos do padrinho: 

I. Receber certificado por desempenhar essa função ao fim do período do estágio pela 

duração determinada na AF, por no máximo 30 dias; 

II.  Solicitar desligamento de sua função ao Coordenador Local em caso de 

incompatibilidade com o incoming. 

 

Art. 58 - São deveres do padrinho: 

I. Interessar-se pelo bem-estar e boa estada do intercambista, sendo cordial, 

participativo e sempre disposto a resolver eventuais problemas que o mesmo possa 

ter durante sua estada; 

II. Participar de uma das oficinas de preparação dos padrinhos e anfitriões no último 

ano. 

III. Saber falar ao menos um idioma em comum com o intercambista; 

IV. Realizar a recepção e translado do intercambista no momento de sua chegada e 

partida da cidade onde o estágio é realizado; 

V. Ensinar ao incoming como chegar ao local do estágio e levá-lo no primeiro dia, 

encaminhando-o ao Contact Person; 

VI. Acompanhá-lo em, no mínimo, dois passeios turísticos por semana, sendo no 

mínimo um no final de semana; 

VII. Auxiliar o incoming na sua programação para o restante da semana; 

VIII. Integrar o incoming aos demais estudantes de Medicina e às atividades 

sociais; 

IX. Manter boa relação com o anfitrião, evitando sobrecarregá-lo de funções 

relacionadas ao incoming; 

X. Manter o Contact Person sempre a par das atividades realizadas semanalmente, 

assim como informar qualquer tipo de transtorno que o estudante possa 

eventualmente causar; 

XI. Não é responsabilidade do padrinho atender a todas as necessidades de 

deslocamento do incoming, mas sim orientá-lo como se deslocar por si só; 

XII. Hospedar ou providenciar hospedagem ao incoming por, no máximo, 03 dias, 
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quando solicitado pelo anfitrião, de acordo com o inciso IV artigo 52; 

 

Art. 59 - Os critérios de prioridade para ser padrinho são, nesta ordem: 

I. Ter participado da oficina de capacitação de anfitriões e padrinhos; 

II. Não ter sido padrinho anteriormente; 

III. Maior período cursado em Medicina pela UFV. 

 

Parágrafo único: Serão respeitadas as condições que o candidato preencheu no 

formulário, mas serão levadas em consideração acima de tudo os critérios exclusivos 

solicitados previamente pelos incomings. 

Art. 60 - O não cumprimento das suas respectivas funções impedirá a concessão do 

certificado de padrinho e resultará em suspensão do direito de ser padrinho posteriormente. 

 
Título III - Das disposições gerais 

 
Art. 61 - Os critérios de pontuação da CLEV-UFV obedecem aos pré- estabelecidos pela 

DENEM e fornecidos a cada novo edital de projetos de intercâmbio. 

 

Art. 62 - Em qualquer caso omisso neste Regimento Interno, deve-se realizar reuniões de 

discussão, previamente convocada pela CLEV-UFV, para votação de todos os membros. 

 

Art. 63 - Em caso de alteração neste Regimento Interno, deve-se haver votação de todos os 

membros da CLEV-UFV e concordância por parte do MedCA UFV, além de aprovação em 

Assembleia Geral de acordo com o estatuto do MedCA. 
 

Art. 64 - O presente Regimento Interno foi confeccionado pela atual gestão da CLEV-UFV, 

gestão 2019/2020, que concomitantemente pertencente à gestão atual do Centro Acadêmico 

de Medicina UFV (MedCA UFV), para ser implementado a partir da gestão 2019/2020 em 

diante. 

 

Não mais a adicionar ao presente regimento, nós, atuais coordenadores locais, aprovamos o 

presente Regimento Interno e implementamos suas diretrizes. 

Viçosa, 13 de novembro de 2020. 
 

 

 

 

 

 
 

Eduarda Demoner Paseto 

Coordenadora Local de Estágios e 

Vivências do MedCA UFV 

Igor Marinho Pereira  

Coordenador Geral do MedCA UFV

 

 

 

 

 

 
       

 
Farley Reis Rodrigues 

Coordenador Financeiro do 

MedCA UFV 

Brunella Alcântara Freitas 

Coordenadora do curso de 

Medicina da UFV 
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