
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 - O que é Espiritualidade?  

E qual a diferença entre espiritualidade e 

religião? 

 

“A definição de espiritualidade é baseada na 

busca inerente de cada pessoa do significado 

e do propósito definitivos da vida. Esse 

significado pode ser encontrado na religião, 

mas, muitas vezes, pode ser mais amplo do 

que isso, incluindo a relação com uma figura 

divina ou com a transcendência, relações com 

os outros, bem como a espiritualidade 

encontrada na natureza, na arte e no 

pensamento racional”. PUCHALSKI, 2006 

 

“Diferencia-se de religião uma vez que a 

religião é um sistema de crenças e práticas 

observados por uma comunidade, apoiado 

por rituais que reconhecem, idolatram, 

comunicam-se com ou aproximam-se do 

sagrado, do divino, de Deus (em culturas 

ocidentais) ou da Verdade Absoluta, da 

realidade ou do nirvana (em culturas 

orientais). A religião normalmente se baseia 

em um conjunto de escrituras ou 

ensinamentos que descrevem o significado e 

o propósito do mundo, o lugar do indivíduo 

nele, as responsabilidades dos indivíduos uns 

com os outros e a natureza da vida após a 

morte. Costuma oferecer um código de 

conduta que é aceito por todos os membros 

da comunidade que tendem a aderir a esse 

código”. KOENIG, 2008. 

 

 

4 - Direitos dos Membros Ligantes 

 

4.1 - Certificado: garantia do recebimento de 

um certificado de participação das atividades 

da LIASE no final do ano letivo se o ligante 

atingir a presença mínima exigida. 

 

● Membros coordenadores também 

receberão certificado de organizadores 

da Liga 

 

● Cada estudante deverá verificar junto a 

secretaria de seu curso sobre a 

validade desse certificado para 

transformação em créditos 

complementares 

 

4.2 - Participar das Assembleias Gerais 

com direito de voz e voto. 

 

4.3 - Material Disponibilizado: acesso a todo 

o material que a LIASE produz ou utiliza via 

pasta do Drive compartilhada com os 

integrantes.  

 

4.4 - Sugestões e Opiniões: sugerir temas 

para atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Opinar e questionar toda e 

qualquer atividade, ação e/ou conduta da 

LIASE ou seus diretores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Composição e Organização 

 

Atualmente, a liga conta com 6 

coordenadores acadêmicos do curso de 

medicina e 1 professor coordenador da 

Faculdade de Medicina da UFOP, Professor 

Alexandre de Almeida Barra 

 

Presidente: Aline Sanches. Responsável pela 
coordenação geral da Liga, supervisão de 
todos os projetos desenvolvidos e 
representação d a Liga junto ao Supervisor. 
 
Secretária: Jéssica de Oliveira. Responsável 
pela movimentação da correspondência, 
secretariar as reuniões com registro em ata e 
controlar o número de faltas dos membros. 
 
Diretoria de Ensino: Giselda Ribeiro. 
Responsável pela organização de eventos 
acadêmicos e atualização dos membros 
sobre Congressos, Jornadas e outras 
atividades ligadas à  saúde e espiritualidade. 
 
Tesoureira: Caroline Prósperi Responsável 
pelas transações financeiras relacionadas às 
atividades da LIASE, gestão de fundos e pela 
busca de colaboração financeira. 
 
Diretoria de pesquisa: Loreni Perácio 
Responsável por incentivar as pesquisas 
científicas na área de saúde e espiritualidade 
e organizar as atividades científicas da Liga. 
 

Diretoria de extensão: Thaysa Fernandes. 

Responsável por incentivar os projetos de 

extensão na área de saúde e espiritualidade e 

organizar os projetos da Liga. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Deveres dos Membros Ligantes 

 

5.1 - Presença em Eventos da LIASE:  

 

É exigida a presença em pelo menos 75% 

dos eventos promovidos pela liga durante o 

ano. Sempre avisar os coordenadores se irá 

faltar algum encontro, pois cada encontro é 

planejado contando com a participação dos 

ligantes. Caso o membro ligante não cumpra 

a presença mínima, ele não terá direito ao 

certificado de ligante. 

 

5.2 - Presença nos Meios de Comunicação: 

 

Caso possua uma conta no Facebook:  

● Seguir a página da liga 

(Link:https://www.facebook.com/liaseuf

op)  

Caso possua o aplicativo Whatsapp: 

● Favor ingressar no grupo de ligantes 

do aplicativo (solicite a algum dos 

coordenadores o ingresso). 

Obs.: Esse grupo terá como fim divulgar 

informações rápidas e/ou de última hora, 

como cancelamentos, troca de salas e 

lembretes para os encontros. 

Para quaisquer fins, o e-mail da liga é 

liase.ufop@gmail.com 

 

5.3 - Conhecimento das Datas dos Eventos: 

estar atento às datas dos eventos 

organizados pela liga, os quais serão 

divulgados por meio do grupo no Facebook e 

no Whatsapp. 

 

 

6 - Considerações Finais 

 

É importante ressaltar que, mesmo 

havendo um grupo de coordenação nesta 

liga, a participação dos nossos membros 

ligantes é muito importante para o 

aperfeiçoamento do nosso grupo. A LIASE 

UFOP foi criada para todos os estudantes que 

se interessam pelo estudo científico, pesquisa 

e extensão da espiritualidade no campo da 

saúde e querem se engajar na inclusão desta 

dimensão humana na prática profissional e na 

formação acadêmica. Nosso intuito é 

promover a visão holística do ser humano e 

abrir discussões e analisando a influência da 

espiritualidade como recurso terapêutico.  

Essa cartilha tem como função 

esclarecer e orientar os membros ligantes, 

não querendo ser de nenhuma maneira um 

documento que sirva como instrumento de 

inibição de opiniões. Além disso, informamos 

que os cargos de coordenadores são 

trocados anualmente, havendo espaço para 

ligantes interessados e participativos. 

Quaisquer questões omissas nesta 

cartilha deverão ser tratadas com algum dos 

membros da coordenação da LIASE-UFOP. 
 

Aline (31-99333-2827) 

Caroline: (35-99903-6694) 

Jessica (31-98541-0407) 

Giselda (38-99157-6265) 

Loreni: (37-99857-9718 

Thaysa (37-99817-5082) 
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1 - Definição e Diretrizes 

 

A Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade 

da Universidade Federal de Ouro Preto, é um 

órgão sem fins lucrativos, com prazo 

indeterminado de duração, vinculado ao 

Centro Acadêmico Livre de Medicina Marcio 

Galvão. Conta com a participação dos 

acadêmicos desta e de outras entidades que 

sejam vinculados ou não a área da saúde, 

além da supervisão de um professor 

coordenador. 

 

Possui por objetivo, incentivar a busca pelo 

conhecimento na área da saúde e 

espiritualidade, visando complementar a 

formação acadêmica por meio de atividades 

que atendam aos princípios do tripé 

acadêmico: ensino, pesquisa e extensão. 

Para tal fim, a liga de saúde e espiritualidade 

foi composta visando consolidar um trabalho 

de assistencialismo, de projetos de pesquisa 

e extensão para a população, em uma ação 

multidisciplinar conjunta.  

 

Visamos também abordar a importância da 

espiritualidade e seus impactos na saúde dos 

indivíduos e no bem-estar social. Apesar da 

dimensão espiritual ser pouco valorizada no 

meio científico e acadêmico, reconhecemos a 

importância de sua abordagem no cuidado do 

ser humano, podendo ser uma sustentação 

em períodos de dificuldade. 

 

mailto:giselda-ribeiro@hotmail.com(38-99157-6265)

