
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÁO 
Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152 de 21/10/1966 

São Luís - Maranhão 

RESOLUÇÃO N" 607-CONSEPE, de 22 de abril de 2008. 

Aprova o Projeto de Criaçiio da 
Liga Acadêmica de Tanatologia - 
Thânatos e seu Regimento Interno. 

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na 
qualidade de PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais; 

Considerando ainda, o que consta no Processo no 3078/2007-08 e o que 
decidiu referido Conselho em sessão desta data; 

R E S O L V E :  

Art. 1" Aprovar o Projeto de criação da Liga Acadêmica de Tanatologia- 
Thânatos e seu Regimento Interno parte integrante e indissociável 

desta Resolução, vinculado ao Departamento de Enfermagem, do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal do Maranhão. 

Dê-se ciência Publique-se. Cumpra-se. 
São Luís, 22 de abril de 2008. 

Prof. Dr. d'---% TALINO SALGADO H 0  
J Presidente 

+-%. . 
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ANEXO ÚNIco DA RESOLUÇAO No 607-CONSEPE, de 22 de abril de 2008 

REGIMENTO INTERNO DA LIGA ACADÊMICA DE TANATOLOGIA-THÂNATOS 

CAP~TULO I 
DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, FINALIDADE E ATIVIDADES 

Art. 1" A Liga Acadêmica de Tanatologia-Thânatos, fundada em 23 de janeiro 
de 2007, com sede no Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal do Maranhão, constituída por tempo indeterminado, de caráter multidisciplinar e 
multiprofissional, como sociedade civil, sem íins lucrativos, embora esteja aberta ao 
recebimento de quaisquer tipo de doações em bens materiais ou moeda corrente, cujo 
montante será revertido para propiciar um melhor funcionamento da mesma. 

Art. 2" A Liga Acadêmica de Tanatologia tem como objetivos: 
I. Proporcionar o desenvolvimento de seus integrantes no 

que diz respeito a qualidade de vida e de morte do 
moribundo, do paciente fora de possibilidades terapêuticas, do 
paciente com doença de diagnóstico fechado, do enlutado e de 
sua família; 

11. Promover atividades nas unidades de saúde e nas 
comunidades que envolvam uma educação para a morte e 
prestação de cuidados paliativos; 

111. Promover ações solidárias em instituições voltadas para 
os moribundos, pacientes fora de possibilidades terapêuticas, 
pacientes com doença de diagnóstico fechado, enlutados e suas 
famíiias; 

IV. Estender o conhecimento tanatológico aos demais estudantes e 
profissionais da áreas a£íns não associados a Thânatos; 

V. Promover ações que levem a humanização das UTIs e a criação 
de Centros de Cuidados Paliativos. 

Art. 3" As atividades da Thânatos serão: 
I. Atuação em ambulatório; 
11. Elaboração de pesquisas; 
111. Apresentação de seminários; 
IV. Atuação em unidades de terapia intensiva ou centros de 

cuidados paliativos; 
V. Atendimentos domiciliares; 
VI. Atividades de cunho social. 

CAP~TULO II 
DOS MEMBROS E FUNCIONAMENTO 

Art. 4" Serão possíveis membros da Thânatos, acadêmicos e profissionais 
das ciências da saúde e das ciências sociais, podendo se estender para 

outros cursos com áreas de atuação afins. 
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6 1" Os acadêmicos deverão ser alunos regularmente matriculados na 
UFMA, cursando a partir do 4" período do Curso, com comprovação de 

que a sua participação na Thânatos não trará prejuízo ao seu rendimento, bem como, 
atestando que terão disponibilidade para realizar as atividades propostas. 

6 2" Os profissionais deverão ter formação ou atuar na área de 
Tanatologia ou Tanatopratica, ligados a UFMA, como efetivos, 

demonstrando habilidades e competências para o trabalho em equipe, a pesquisa e a extensão, 
bem como, que assumam compromisso público com as atividades da Thânatos. 

6 3" Em virtude de relevância profissional ou notório saber na área, 
poderão ser convidados, em até 40% (quarenta por cento) dos membros, 

profissionais sem vínculo efetivo com a UFMA (professores substitutos), bem como, 
profissionais de outras instituições de ensino superior, com idoneidade pública, para fazerem 
parte da Thânatos, desde que assumam compromisso público com as atividades dessa Liga 

6 4" Os profissionais convidados por decisão da Assembléia Geral serão 
considerados membros honorários, que terão direito avoz e voto nas 

Assembléias Gerais, no entanto, não serão computados para efeito de quorum nas assembléias 
ou reuniões. 

Art. 5" Serão abertas novas vagas de acordo com a demanda da Thânatos e, 
no caso de saída de, no mínimo, 2 (dois) membros da Thânatos serão 

disponibiiadas suas vagas para novos integrantes através de concurso. 

6 1" A disponibilização dessas vagas deverá ser aprovada pela Assembléia 
Geral. 

62" Somente receberão certificado de participação os membros que 
completarem o mínimo de seis meses de participação ininterrupta na 

Thânatos, ou mais de um ano com interrupção não superior a 25% (vinte e cinco por cento) 
das atividades. 

Art. 6" Serão considerados automaticamente membros da Thânatos os seus 
fundadores bem como os profissionais que se inscreverem 

posteriormente e, os acadêmicos que prestarem concurso, cuja proposta será da coordenação 
com a aprovação da Assembléia Geral. 

Art. 7" Se por qualquer motivo algum participante for excluído menos de 
seis meses após sua entrada, por decisão própria ou da Assembléia 

Geral ou por qualquer outro motivo deixar a Thânatos, a coordenação reserva-se o direito de 
escolher um substituto, submetida a coordenação da Thânatos, baseada em listas de suplentes 
do Último concurso realizado. 

Art. 8" O tempo máximo de acadêmicos discentes na Thânatos será 
de 6 (seis) períodos, devendo este se afastar após a conclusão desse 

tempo. 
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Parágrafo Úniw O discente afastado por ter expirado o tempo máximo de 

permanência na Thânatos, poderá a esta retomar na modalidade de 
profissional, quando obtido seu diploma de graduação. 

Art. 9" As atividades científicas serão realizadas quinzenalmente, com a 
participação de outras especialidades a h s  divididas em discussão de , 

casos clínicos, discussão de artigos de revisão e original, relato de casos, seminários e I 

apresentação de projetos. 

Parágrafo Único As atividades cientííicas poderão ser suspensas durante as férias 
conforme determinada em Assembléia Geral. 

Art. 10 São órgãos da Thânatos: 
I. Assembléia Geral; 
11. Coordenação; 
111. Conselho Orientador. 

SEÇÃO I 
DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Art. 11 A Assembléia Geral é o órgão máximo de deliberação da 
Thânatos, da qual participam com direito a voz e a voto todos os seus 

membros. 

Art. 12 Compete a Assembléia Geral: 
I. Eleger a coordenação da Thânatos; 
11. Elaborar e aprovar reformas deste Estatuto; 
111. Emitir pareceres e fixar normas em matéria de suas atribuições 

desde que solicitada por qualquer membro da Thânatos; 
IV. Sugerir temas e aprovar o cronograma teórico-prático da 

Thânatos proposto pelo Conselho Orientador; 
V. Apreciar e julgar em Úitima instância os fatos relacionados com 

a coordenação. 

Ari. 13 As Assembléias Gerais serão convocadas pela coordenaçb por 
meio de circular interna (correio/e-mail) com antecedência mínima de 

uma semana 

Art. 14 As votações dar-se-ão por aclamação, cabendo a cada participante o 
direito a um único voto. 

Art. 15 O quorum mínimo da Assembléia Geral é de 50% (cinquenta por cento) 
mais um do total de membros e de 25% (vinte e cinco por cento) em 

segunda chamada, nos próximos trinta minutos. 
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Art. 16 As decisões serão tornadas e aprovadas por maioria simples de votos. 

Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 

Art. 20 

Coordenação se compõe dos seguintes membros: 
I. Um coordenador geral e um vice-coordenador que serão 

membros efetivos do corpo docente da UFMA, não exercendo 
atribuições especiais que permitam diferenciação dos demais 
participantes, com mandato de dois anos, cabendo ao 
coordenador geral a função de presidir assembléias e reuniões, 
criar comissões se necessárias, fiscalizar gerenciarnento do 
projeto junto aos orientados e integrar os núcleos, assessorados 
pelo vice; 

I1 Um Núcleo de Relações Públicas com o objetivo de conseguir 
patrocinadores para eventos, padetos; divulgar a Thânatos por 
meio de propaganda e imprensa; 

111. Um Núcleo Administrativo e Financeiro para emissão de 
certificados, gerenciar as finanças e despesas, ficando obrigado a 
apresentar balanços trimestrais em assembléias, elaborar atas de 
reuniões, assembléias, controle da frequência e conduta dos 
membros e trabaIhos de informática (criação do site e grupo de 
discussão na internet, etc.); 

IV. Um Núcleo de Extensão para organização e fiscalização de 
grupos para atividades de aprendizado prático nas instituições 
credenciadas h Thânatos, assim como trabalhos comunitários; 

V .  Um Núcleo de Assuntos Cientííicos para organização, 
hcalização e gerenciamento de eventos (palestras, seminários, 
congressos e cursos), assim como a organização de aulas e 
grupos de estudo; coordenação de trabalhos científicos. 

Cabe a Coordenação: 
I. Convocar as Assembléias Gerais; 
11. Sugerir a abertura de novas vagas, após sua aprovação em 

Assembléia Geral; 
111. Coordenar as atividades promovidas pela Thânatos. 

SEÇÃO III 
DO CONSELHO ORIENTADOR 

O Conselho Orientador é o órgão de apoio e orientação da Thânatos e 
compõe-se dos seguintes membros: 
I. Professores Orientadores; 
II. Profissionais da área da saúde e das ciências sociais e correlatas. 

Ao Conselho Orientador caberá avaliação das atividades propostas, 
promovidas e executadas pela Thânatos. 
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Art. 21 

Art. 22 

Os integrantes da Thânatos devem respeitar e cumprir as disposições do 
presente Estatuto. 

Os serviços prestados pelos acadêmicos não serão remunerados, 
devendo ser prestados voluntariamente. 

Art. 23 A presença e faltas serão computadas individualmente e serão aceitas no 
máximo 4 (quatro) faltas consecutivas ou 6 (seis) faltas não consecutivas 

por membro, desde que as reuni6es não ocorram duas vezes consecutivas no mesmo dia da 
semana 

Em hipótese alguma, a ausência dos membros regulares não deve ser 
superior a 25% (vinte e cinco por cento) das atividades da Thânatos. 

Esse percenhial não se aplica aos membros honorários, nem ocorre em 
prejuízo do contraditório e da ampla defesa 

9 3" As justificativas serão julgadas em Assembléia Geral. 

5 4" A reunião da Assembléia Geral será contada como presença 

0 5" O integrante estagiário que por qualquer motivo precisar 
afastar-se temporariamente, poderá fazê-lo por um período máximo de 

2 (dois) meses, devendo repô-lo após seu período normal de estágio. 

9 6" O membro que possuir um número de faltas semjustiíkativas 
acima do estabelecido para reuniões e outras atividades da Thânaíos, 

será automaticamente excluído. 

3 7" O membro será comunicado por escrito através de lista de e-mails 
antes que complete o número máximo de f&as. 

5 s0 Qualquer falta após a advertência escrita, sem prejuízo do 
contraditório e da ampla defesa, acarretará em exclusão da Thânatos. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 24 Os membros da Coordenação, uma vez encerrados seus 
mandatos, não são responsáveis pelas obrigações contraídas em nome 

da Thânatos em virtude do ato de gestão, salvo em casos comprovados de irregularidades. 
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