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Resumo: O ensino superior tem por função o estimulo do conhecimento dos problemas sociais, visando a 
formação de profissionais capacitados para participar na resolução destes e no desenvolvimento da sociedade 
como um todo. O tripé para obtenção desse objetivo é o de ensino, pesquisa e extensão, mantido indissociado 
através de métodos alternativos de ensino-aprendizagem, que estimulam a criatividade, espaço crítico e o 
protagonismo estudantil, como as ligas acadêmicas. Estas são associações de estudantes, regidas por professores 
universitários, com intuito de aprofundamento e desenvolvimento do conhecimento a fim de formar profissionais 
diferenciados, com visão ampliada do cuidado e diferencial competitivo no mercado de trabalho. Dados estes 
benefícios, criou-se a Liga Acadêmica de Terapêutica Médica, que conta com a participação de acadêmicos do 
curso de medicina da Universidade Estadual De Ponta Grossa, visando a complementação da formação 
acadêmica. Os ligantes apresentam temas da área de terapêutica médica e desenvolvem atividades como o   Quiz 
– um jogo de perguntas e respostas ao final de cada período da liga, envolvendo competições em grupos. É um 
projeto que tem permitido autonomia estudantil para o desenvolvimento do conhecimento, diversificando os 
cenários de aprendizagem e endossando o currículo do profissional participante. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM). 

 

 
PÚBLICO-ALVO 

Acadêmicos vinculados à disciplina de Terapêutica Médica do segundo ano do 

curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), acadêmicos dos outros 
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anos participantes da liga, população da região dos campos gerais, atingidos pelas ações 

extensionista da liga em palestras e intervenções. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

As ações da liga envolvem tanto os acadêmicos e residentes da região de Ponta 

Grossa, quanto a população dos municípios dos Campos Gerais que possuem vínculo social  

ou empregatício na cidade, como Arapoti, Balsa Nova, Campo Largo, Carambeí, Castro, 

Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Porto 

Amazonas, Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania - Paraná – Brasil. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Salas de aula do Bloco M da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e 

auditório do Hospital Regional dos Campos Gerais (HURCG). 

 

JUSTIFICATIVA 

O ensino superior tem por função, definido pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1966, o estímulo ao conhecimento dos problemas da sociedade, 

visando a formação de profissionais de amplas áreas do conhecimento, para atuação em 

problemas pontuais e participação no desenvolvimento de setores sociais e da sociedade 

brasileira como um todo (BRASIL, 1966; CAVALCANTE et al, 2018). 

Buscando atingir esses objetivos, as universidades baseiam a formação acadêmica  

em um tripé de ensino, pesquisa e extensão. No entanto, apenas a formação curricular 

tradicional é incapaz de levar a essa realização. Intencionando proporcionar diferentes 

cenários de ensino-aprendizagem, estimulando a criatividade, autoaprendizagem e espaço 

crítico, surgem as ligas acadêmicas (CAVALCANTE et al, 2018; MOREIRA et al, 2019). 

Apesar de não existir uma definição concreta, ligas acadêmicas são entendidas como 

uma associação de estudantes, orientada e supervisionada por um professor universitário, que 

adota como referência o tripé universitário, com o intuito de aproximar o estudante da prática 

de atenção à saúde, oferecendo diversidade de cenários para melhor aprender o cuidado com o 
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outro, com uma característica marcadamente extensionista (MOREIRA et al, 2019; PEG- 

FERNANDES et al, 2010). 

São tidas como espaço singular para desenvolvimento de atividades extracurriculares 

em que há produção científica e o protagonismo estudantil. Apresentam também relevância no 

meio social a que estão inseridas, devido às atividades que desenvolvem, além de serem 

indispensáveis para garantir a indissociabilidade do tripé que rege a formação universitária 

(CAVALCANTE et al, 2018; MOREIRA et al, 2019). 

Devido ao papel destas como espaço de aprofundamento de temas, objetivando 

também sanar as demandas de uma população, a participação de acadêmicos em ligas é vista 

como maneira de formar um profissional diferenciado, com uma visão ampliada do cuidado 

em saúde e com diferencial competitivo no mercado de trabalho (PEGO-FERNANDES et al, 

2010; SILVA et al, 2015). 

Exposto os benefícios das ligas acadêmicas, a Liga Acadêmica de Terapêutica 

Médica foi criada com o objetivo de atualizar o conhecimento científico da sala de aula, 

proporcionar aos alunos o contato com a população externa e servir como aprofundamento 

técnico e prático sobre os temas. Ela conta com a participação de acadêmicos de medicina 

interessados, sob a coordenação da professora da disciplina de terapêutica médica do curso e 

medicina e eventuais apresentações de especialistas médicos, farmacêuticos ou áreas que 

venham a complementar a formação em saúde. 

 

OBJETIVOS 

O projeto tem por objetivo auxiliar no desenvolvimento e aprofundamento de 

conhecimentos referentes às terapêuticas médicas disponíveis, além de levar esse 

conhecimento ao público externo. Desta forma, a liga serve como um complemento da 

formação acadêmica na área médica através de discussões sobre temas relevantes na formação 

em saúde, com a participação dos acadêmicos de medicina que participam das Ligas 

Acadêmicas de Autoimunidade (LAAI) e de Terapêutica Médica (LATEM). 
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METODOLOGIA 

As atividades dos ligantes são realizadas em reuniões quinzenais, com 

apresentações de temas da área da Terapêutica Médica por especialistas docentes e 

profissionais da área da saúde. 

Com o embasamento dos estudos, é possível avaliar os conhecimentos adquiridos  

ao final da disciplina, através da proposta de um jogo sobre Terapêutica Médica, no formato 

de Quiz. 

 

RESULTADOS 

A Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM) tem auxiliado no 

desenvolvimento e aprofundamento dos conhecimentos acadêmicos sobre terapêutica médica, 

estabelecendo o tripé essencial em ensino e extensão. 

É também um ambiente de protagonismo estudantil, que permite aos acadêmicos 

participantes o desenvolvimento de atividades como o Quiz, um método alternativo de 

avaliação que cria um diferente ambiente de ensino-aprendizagem. 

O Quiz acontece ao final do período da liga, e é consistindo em um jogo de perguntas 

sobre terapêutica e envolvendo uma competição entre os grupos. Os acadêmicos de cada 

grupo se posicionam a frente do mesmo, sorteiam uma pergunta, e quem apertar a campainha 

antes tem o direito a responder a referida questão, esta dinâmica anima os participantes e 

permite uma avaliação divertida e envolvente, com perguntas básicas necessárias à formação 

médica em geral. 

Através da liga, é possível também aprimorar a relação dos acadêmicos com a 

comunidade externa, o que marca sua posição extensionista, priorizando a formação 

humanística e empática dos futuros médicos. Nesse sentido, a LATEM prepara os acadêmicos 

para uma abordagem clara e acessível, e orienta para qual tipo de linguagem utilizar frente aos 

pacientes, com o objetivo de se obter uma melhor adesão medicamentosa, e com isso 

melhores resultados durante os tratamentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, a Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM) é um projeto que 

permite maior autonomia e ação estudantil para o desenvolvimento do próprio conhecimento 

acadêmico, diversificando os cenários de aprendizagem e endossando o currículo do 

profissional participante. 

Este projeto de extensão tem grande relevância no planejamento de ações com os 

acadêmicos e com a população da região dos Campos Gerais, o que marca sua importância no 

contexto da formação médica dos acadêmicos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

 

 
APOIO: Fundação Araucária e Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 20 dez. 1996.  

 

CAVALCANTE, Ana Suelen Pedroza et al. As Ligas Acadêmicas na Área da Saúde: Lacunas do 

Conhecimento na Produção Científica Brasileira. Rev. bras. educ. med., Brasília, v. 42, n. 1, p. 

199-206, Jan 2018. 

 

MOREIRA, Lucas Magalhães et al. Ligas Acadêmicas e Formação Médica: Estudo 

Exploratório numa Tradicional Escola de Medicina. Rev. bras. educ. med., Brasília, v. 43, n. 1, 

p. 115-125, Mar 2019. 

 

PEGO-FERNANDES, Paulo Manuel; MARIANI, Alessandro Wasum. Medical teaching beyond 

graduation: undergraduate study groups. São Paulo Medical Journal, v. 128, n. 5, p. 257-258, 

2010. 

 

SILVA, SA da; FLORES, O. Ligas Acadêmicas no Processo de Formação dos Estudantes. 

RevBrasEduc Med. 2015;39(3)410- 417. 


