DESCRIÇÃO DAS LIGAS ACADÊMICAS DO CURSO DE MEDICINA – IMES / UNIVAÇO
Liga Acadêmica de Análises Clínicas e Toxicológicas
Coordenador:
Prof. Leonardo de Araújo Lopes
Público alvo:
Acadêmicos a partir da 3ª fase.
Objetivo Geral:
Discutir com os alunos do curso de Medicina, a solicitação e interpretação dos exames laboratoriais e sua correlação
com diferentes hipóteses diagnósticas, a partir dos resultados dos exames laboratoriais, direcionando o aluno a uma
tomada de decisão diante de um resultado de exame.
Objetivos Específicos:
•

Capacitar os integrantes para a análise crítica e clínica de exames laboratoriais.

•

Aprofundamento no estudo de exames laboratoriais, proporcionando ao estudante uma formação sobre como
proceder adequadamente diante dos resultados de exames laboratoriais.

•

Realizar seminários, grupos de discussão, congressos e jornadas para a capacitação de seus membros e
comunidade acadêmica, desenvolvendo raciocínio clínico.

•

Discussão de casos clínicos com ênfase na aplicação do diagnóstico laboratorial.

•

Contribuir na formação do profissional Médico durante o curso de graduação, visto que independente da
especialização, a análise de exames laboratoriais fará parte da rotina, sendo essencial para o correto
diagnóstico e conseqüente tratamento.

Metodologia:
•

Reuniões iniciais quinzenais para elaboração de metas a serem cumpridas e determinação das
responsabilidades de cada membro da Liga.

•

Reunião mensal para discussão de casos clínicos e análise de exames laboratoriais, podendo ter participação de
professores convidados a fim de auxiliar na análise de exames dentro de suas respectivas especialidades.

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga, relacionadas a estudos
de caso, organização de eventos e propostas pedagógicas.

•

Realização de atividades ministradas pelos alunos da liga previamente treinados pelo orientador para os demais
alunos interessados em eventos acadêmicos.

•

Fornecimento de um certificado para o aluno que freqüentar e cumprir adequadamente suas funções na Liga.

Vagas: 10 (dez)
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Liga Acadêmica de Anatomia Clínica
Coordenador:
Prof. Magid Mendes Lauar
Público alvo:
3ª a 9ª fase
Justificativa:
A Liga de Anatomia Clínica é uma sociedade científica que visa à estimulação dos acadêmicos de medicina do Instituto
Metropolitano de Ensino Superior (IMES) na aplicação clínica dos conhecimentos anatômicos ao longo de sua formação.
Além disso, tem por objetivo proporcionar a consolidação dos conceitos anatômicos para a utilização na prática médica,
conferindo maior elucidação das problemáticas clínicas e maior qualificação nos atendimentos. Sendo assim, baseado
na perspectiva das metodologias ativas e por meio das atividades realizadas, entre elas, estudo, pesquisa, extensão e
aplicações práticas, pode-se promover maior correlação entre a ciência anatômica e as condições patológicas de maior
significância envolvendo a clínica médica.
Objetivo Geral:
Proporcionar aos alunos do Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES) o conhecimento a respeito dos conceitos
anatômicos de maior relevância para a formação acadêmica e clínica médica, visando promover maior elucidação e
aprimoramento do raciocínio clínico.
Objetivos específicos:
•

Antecipar a vivência prática e complementar o ensino teórico dos acadêmicos na área de anatomia,
norteados pelos princípios da medicina e da ética;

•

Organizar e auxiliar promoções de caráter científico que visem o aprimoramento da formação acadêmica;

•

Estimular, apoiar e gerar capacitação aos interessados sob os objetivos propostos;

•

Correlacionar a Anatomia Humana com as disciplinas Clínicas Médica, Cirúrgica e Anatomia Patológica;

•

Realizar seminários ministrados por acadêmicos ligantes, profissionais externos e professores convidados.

•

Viabilizar o debate extracurricular de conteúdos da Anatomia Humana, com abordagem sistêmica,
topográfica e com aplicações clínicas;

•

Proporcionar aos seus membros, bem como ao corpo docente e discente do Curso de Graduação em
Medicina, o aprofundamento teórico e prático, em Anatomia Humana e sua abrangência e correlação nas
demais competências no âmbito clínico do curso.

Metodologia:

2

- Inicialmente, promover reuniões para compactação dos objetivos a serem cumpridos, das funções e responsabilidades
de cada membro da Liga.
- Exposição de pelo menos um trabalho por encontro, relevando os aspectos anatômicos, sendo esse apresentado por
uma dupla previamente escolhida.
- Encontros quinzenais para discussão de casos clínicos anteriormente determinados.
- Reuniões extraordinárias mensais para a organização de eventos, propostas pedagógicas, entre outros.
- Fornecimento de um certificado para o aluno que frequentar adequadamente a Liga.
Vagas: 10 vagas
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Liga Acadêmica de Anestesiologia
Coordenador:
Prof. José Carlos de Carvalho Gallinari
Público-alvo:
Alunos da 5ª a 8ª fase.
Justificativa:
A anestesiologia é a especialidade médica que lida diretamente com a dor e o seu alívio. Se difundiu para além do
centro cirúrgico e, atualmente, o médico anestesiologista é parte integrante e ativa do universo hospitalar, não se
contentando apenas em retomar a sua responsabilidade inalienável de médico do período perioperatório, que se inicia
no ambulatório de pré-anestésico. O espectro de atuação do anestesiologista varia desde setores de diagnóstico por
imagem, terapia intensiva, dor pós-operatória, dor aguda e crônica. Visa também o ensino das condutas adequadas de
reanimação cardiopulmonar e com a participação em setores de planejamento estratégico hospitalar. O profissional atua
ainda como membro do colegiado diretivo, em que decisões de interesse institucional são tomadas, desde o
gerenciamento de risco e farmacovigilância a garantias da qualidade no atendimento hospitalar. A Liga acadêmica
“Anestesiologia” visa fornecer aos acadêmicos de medicina da FAMEVAÇO um maior contato com a anestesiologia e
com as diversas e multifacetadas atividades por ela exercida, inclusive o manejo da dor.
Objetivo Geral:
Estudar, pesquisar, complementar, atualizar, aprofundar e difundir conhecimentos e técnicas na área de Anestesiologia.
Objetivos Específicos:
•

Discussão de artigos relacionados às técnicas anestésicas;

•

Promover abordagens teórico-prática mais aprofundadas em assuntos relacionados à anestesiologia, através da
discussão de casos clínicos;

•

Difusão desta especialidade na graduação;

•

Incentivo à elaboração de pesquisas clínicas para geração de artigos científicos;

•

Participação em jornadas acadêmicas e congressos;

•

Promover seminários;

•

Visitas hospitalares e acompanhamento de procedimentos anestésicos.

Metodologia:
•

Reuniões quinzenais para definição de metas a serem cumpridas, com estratificação das funções e
responsabilidades de cada membro da liga;
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•

Reuniões

ordinárias

mensais

para

o

cumprimento

do

cronograma

de

atividades

da Liga (metas), no tocante a pesquisa, estudos de casos, discussão de artigos científicos, organização de
eventos e novas propostas pedagógicas;
•

Reuniões extraordinárias sempre que se fizer necessário com convocação prévia de uma semana.

•

Fornecimento de Certificado para o aluno que frequentar adequadamente a Liga.

Vagas: 5 (cinco)
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Liga Acadêmica de Aprendizado Baseado em Casos Clínicos
Coordenador:
Prof. Diego Emmanuell Ribeiro Reis
Público-alvo:
Alunos da 3ª a 9ª fase
Objetivo Geral:
Estudar, pesquisar e analisar dados sobre as manifestações clínicas e suas consequências em diversos casos
clínicos através dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas semiologia médica, fisiologia médica, anatomia,
patologia, bases anatomofuncionais das doenças e propedêutica.
Objetivos Específicos:
•

Discussão de casos clínicos de pacientes previamente selecionados.

•

Discussão sobre as condutas possíveis em cada caso clínico.

•

Aprimorar o raciocínio clínico e a propedêutica.

•

Aprimorar os diagnósticos diferenciais.

•

Discutir casos comuns na prática médica, assim como casos clínicos raros.

•

Discutir possíveis diagnósticos para casos raros sem resolução.

•

Apresentações na Jornada Acadêmica da Univaço e em outros congressos.

•

Apresentações no Dia da Ciência da Univaço.

•

Ampliar o conhecimento em parceria com outras ligas.

Metodologia:
•

Reuniões iniciais quinzenais para elaboração de metas a serem cumpridas, das funções e responsabilidades de
cada membro da Liga.

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga, em relação a pesquisa,
estudo de casos, organização de eventos, propostas pedagógicas, etc.

•

Preenchimento das atas quinzenais por um membro da liga.

•

Discussão de casos clínicos com o orientador.

•

Apresentação de um trabalho mensal por um membro previamente escolhido.

•

Fornecimento de um certificado para o aluno que frequentar adequadamente a Liga.

Vagas: 10 (dez)
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Liga Acadêmica de Cardiologia
Coordenador:
Prof. Dr. Raphael Diniz e Silva
Público alvo:
4ª fase a 10ª fase
Justificativa:
De acordo com a OMS, as doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no mundo. Sendo assim, a
cardiologia tem um papel fundamental no diagnóstico e tratamento das patologias relacionadas ao coração e ao sistema
circulatório, além de atuar na prevenção dessas e de suas complicações.
Tal relevância baseia-se no fato de que as DCV estão aparecendo cada vez mais precocemente na população. Essa
evidência está relacionada com o estilo de vida e as mudanças na alimentação da população, observadas atualmente.
Esses novos hábitos têm favorecido a ocorrência de doenças que podem ser evitadas e/ou o agravo de patologias préestabelecidas, que se diagnosticadas precocemente podem sofrer intervenções para melhoria do prognóstico do
paciente.
A exemplo, tem-se a hipertensão arterial sistêmica (HAS), que é altamente prevalente tanto na população nacional
quanto mundial. Se não diagnosticada nos estágios iniciais, ela pode implicar no surgimento de repercussões
cardiovasculares e sistêmicas graves ao paciente.
Devido ao fato de o conhecimento de patologias prevalentes ser um dos grandes pilares que compõe a formação do
médico generalista, é fundamental o estudo constante para o aprimoramento das habilidades e da instrução em
Cardiologia, tanto para os estudantes que desejam atuar como generalistas, quanto para os que anseiam se preparar
para processos seletivos de programas de residência médica ou concursos públicos.
Desta forma, a criação da Liga de Cardiologia é muito importante para que os alunos do curso de medicina do
IMES possam desenvolver um olhar crítico acerca das DCV e qualifica-los para intervir tanto na prevenção, quanto no
diagnóstico e no tratamento das doenças e as possíveis complicações.
Objetivos gerais:
A Liga Acadêmica de Cardiologia anseia reunir acadêmicos de medicina do Instituto Metropolitano de Ensino Superior
(IMES) que estejam interessados em estudar, pesquisar e aprender acerca das Doenças Cardiovasculares, as quais são
uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Ademais, atuaremos na promoção e prevenção de saúde da
comunidade por meio de atividades realizadas em eventos de âmbito social, hospitalar e não hospitalar. Por meio dos
conhecimentos adquiridos em farmacologia, radiologia, semiologia de adulto, anatomia e fisiologia, objetiva-se o
aprendizado das doenças cardiovasculares mais prevalentes no Brasil, desde a anamnese até o tratamento, e
principalmente suas repercussões para o indivíduo e para a saúde pública
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Objetivos específicos:
•

Promoção da saúde, vigilância epidemiológica e elaboração de propostas para melhoria da qualidade de vida
dos portadores de doenças cardiovasculares e de outras doenças relacionadas, através de atuação efetiva de
seus membros ou em conjunto com órgãos competentes;

•

Colocar o estudante de medicina e profissionais da área de saúde em contato direto com a Cardiologia, a fim de
que entendam as proporções que estas alcançam, e obtenham aprendizado em diagnóstico, prevenção e
tratamento de doenças cardiovasculares;

•

Estimular a educação da população quanto os aspectos da Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular;

•

Aprimorar a anamnese, o raciocínio clínico e a propedêutica;

•

Aprimorar os diagnósticos diferenciais;

•

Discussão de artigos e exames relacionados com doenças cardiológicas;

•

Discussão de casos clínicos de pacientes previamente selecionados;

•

Criação de campanhas e projetos educativas em ambientes hospitalares e não-hospitalares;

•

Discutir a possibilidade de elaboração de artigos e/ou trabalhos científicos;

•

Promoção da saúde através de simpósios;

•

Acompanhamento ambulatorial / UBS pelos membros da liga com o orientador;

•

Apresentações na Jornada Acadêmica do IMES e em outros congressos;

•

Integração com as outras Ligas propostas;

•

Apresentação de trabalhos no Dia da Ciência do IMES.

Metodologia:
•

Inicialmente, promover reuniões para especificar as funções e responsabilidades de cada membro da liga, além
de explicitar os objetivos a serem cumpridos;

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga, discussão de casos
clínicos, estudo de artigos e organização de eventos;

•

Realizar debates acerca dos temas mais relevantes da área com orientação de profissional qualificado, inclusive
aberto para a comunidade acadêmica;

•

Realização de palestras para a comunidade acadêmica e outros eventos;

•

Fornecimento de um certificado para o aluno que frequentou adequadamente a Liga.

Vagas: 10 vagas
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Liga Acadêmica de Gestão, Inovação e Empreendedorismo Médico
Coordenador – Professor Vinícius Lana Ferreira
Público Alvo – ALUNOS DA 3ª A 12ª FASE
Introdução
A abertura das fronteiras comerciais resultou em abrupta transformação nos mercados em âmbito mundial em todos os
setores, incluindo a área da saúde. A influência dos fluxos internacionais de hospitais cada vez mais modernos estimulou
o ciclo de inovações, gerando uma forte pressão por modelos de gestão inovador e aumento do padrão de qualidade,
intensificando a competição. Esse advento gera a necessidade de estabelecer um processo de formação de
profissionais médicos cada vez mais empreendedor e detentor do conhecimento de gerir o setor saúde para além de
dentro dos seus consultórios.
A realidade da prática médica no Brasil e um dos maiores entraves é o grande desafio da falta de profissionais
especializados em gestão. Isso se evidencia nos inúmeros dilemas enfrentados nessa área, principalmente, mas não
apenas, no setor público. A busca por redução de custos junto à manutenção da qualidade dos serviços oferecidos, a
redução do desequilíbrio financeiro das instituições de saúde e a gestão de recursos humanos a fim de melhorar a
eficiência dos serviços são apenas alguns exemplos de uma estrutura deficiente que esbarra em muitos outros conflitos.
Sendo assim, nota-se a importância do ensino de gestão no decorrer do curso de medicina, em tal grau que as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, aprovadas pelo Ministério de Educação em abril de 2014,
definem os objetivos da formação médica através de sua divisão em três grandes grupos: Atenção à Saúde, Educação
em Saúde/Educação Continuada e Gestão em Saúde. Esse último grupo é definido como o aprendizado necessário em
gerenciamento e administração para melhoria da articulação interprofissional e aprimoramento da prática assistencial.
Entre as capacidades de gestão exigidas, estão: gestão do cuidado, valorização da vida, tomada de decisões,
comunicação e liderança.
Percebe-se que são tanto conhecimentos técnico-científicos, obtidos a partir de estudos contínuos durante a graduação,
quanto habilidades pessoais, tão importantes para a criação de uma boa relação médico-paciente e para melhor
articulação com a equipe de trabalho. Tais habilidades, e frequentemente associadas com inteligência emocional, são
características tão procuradas no mercado de trabalho e que podem ser aprimoradas em grande parte por meio de
treinamentos dirigidos, através dos quais é possível transmitir o conhecimento técnico necessário para substituir aquilo
que muitas vezes não é inato aos profissionais de saúde.
A escolha do tema justifica-se tendo em vista a relevância adquirida pela gestão, pelo processo de inovação em saúde,
atrelado à necessidade de profissionais médicos empreendedores no ambiente de qualidade e cada vez mais
competitivos com o mundo em que estamos vivenciando nas últimas duas décadas, período este que o mercado da
saúde passou a integrar as estratégias organizacionais, influenciando diretamente os resultados almejados.
Nesse contexto, a Liga Acadêmica de Gestão, Inovação e empreendedorismo Médico surgiu como uma iniciativa
estudantil a fim de aproximar os universitários da Faculdade de Medicina do Instituto Metropolitano de Ensino Superior,
do universo da gestão, apresentando-lhes a área e despertando o interesse para tal assunto tão pouco comentado nos
currículos formais. Nasce dessa maneira a ideia de unir os impactos positivos trazidos pela prática de atividades
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extracurriculares ao ensino de gestão no ambiente universitário, na expectativa de contribuir para a formação de novos
profissionais mais abertos ao tema e com maior conhecimento na área.
Objetivo Geral
A abertura de uma Liga Acadêmica desta magnitude tem por objetivo principal realizar a aproximação do acadêmico à
uma experiência de mercado no âmbito da Gestão em Saúde, discutindo processos de Inovação, Tecnologia e
Empreendedorismo médico, contribuindo dessa maneira com o processo de formação médica com uma visão mais
crítica e com um saber construtivo não apenas para os pacientes/clientes mas com todo o sistema de saúde.
Objetivos Específicos
* Discutir o cenário de saúde atual no Brasil e no Mundo, tanto no setor público como no privado;
* Correlacionar Modelos de Gestão e uso de Ferramentas de Gestão na prática dos Sistemas de Saúde;
* Promover conhecimento prático de procedimentos de Marketing pessoal e empresarial ao acadêmico médico;
* Desenvolver Planejamento Estratégico no setor saúde público e privado;
* Compreender os desafios das interfaces do trabalho multiprofissional.
Metodologia
* Reuniões quinzenais para discussão dos temas propostos no cronograma de ensino;
* Análise crítica do cenário da saúde em região do Vale do Aço;
* Elaboração de workshops práticos relacionados aos modelos de Gestão usualmente empregados no Vale do Aço;
* Participação em eventos regionais, estaduais e/ou nacionais, levantando análises sobre o mercado de saúde em Minas
Gerais e no Brasil;
* Conceder certificados aos acadêmicos que se engajarem aos nossos projetos práticos;
* Promover discussão entre acadêmicos e grandes líderes da Gestão do Vale do Aço;
Exemplos Práticos
* Elaboração de Análise Estratégicas
* Utilização dos Instrumentos de Gestão
* Realização de diagnósticos situacionais
* Produção Científica.
Total de Vagas:
12 (doze) vagas
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Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia
Coordenadora:
Prof. Dr. Camila Fonseca Barros
Co-orientadora: Prof. Dr. Caroline Kissilla Pereira Pascoal
Público alvo: 4ª fase a 9ª fase
Justificativa:

A Ginecologia-Obstetrícia (GO) tem a característica ímpar de lidar com duas grandes áreas de conhecimento
médico, a saúde da mulher e a reprodução humana ocupando-se da gestação, do parto e do puerpério, contemplando
os seus aspectos fisiológicos e patológicos. Devido ao fato de ser um dos grandes pilares que compõem a formação do
médico generalista, é fundamental o estudo constante para o aprimoramento das habilidades e da instrução em GO,
tanto para os estudantes que desejam atuar como generalistas, quanto para os que anseiam se preparar para processos
seletivos de programas de residência médica ou concursos públicos.

É importante ressaltar que a GO é uma das especialidades médicas mais completas da Medicina, pois o médico
devidamente preparado para atuar em casos ginecológicos e obstétricos irá se deparar com todos os níveis de
atendimento, a saber: ambulatorial, hospitalar, clínico, cirúrgico e laboratorial.

A Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia é uma entidade essencial para aprimorar o processo de
qualificação dos estudantes de medicina, pois, contribui para o melhor preparo dos discentes para o atendimento médico
da mulher, que consiste em um pouco mais da metade da população e, independente de haver patologia ou não,
representa uma grande parte da demanda de atendimento do médico generalista.
Objetivos gerais:
Aprofundar o conhecimento dos estudantes de medicina do Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES)
acerca da ginecologia e obstetrícia, permitindo um contato mais dinâmico desde o 4º período. Ademais, visa a integração
dos conhecimentos adquiridos no ciclo básico, assim como estudar, pesquisar, atualizar e complementar conhecimentos
necessários à formação médica, sendo também uma oportunidade de gerar benefícios à saúde.
Objetivos específicos:

•

Discussão de temas relacionados à ginecologia e obstetrícia;
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•

Promoção da saúde através de simpósios;

•

Apresentação de trabalhos em eventos, jornadas e congresso;

•

Integração com outras ligas;

•

Acompanhamento ambulatorial / UBS pelos membros da liga com o orientador;

•

Aprimorar diagnósticos diferenciais;

•

Aprimorar a anamnese, o raciocínio clínico e a propedêutica necessária.

Metodologia:

•

Inicialmente, promover reuniões para especificar as funções e responsabilidades de cada membro da liga, além
de explicitar os objetivos a serem cumpridos;

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga, discussão de casos
clínicos, estudo de artigos e organização de eventos;

•

Realizar debates a cerca dos temas mais relevantes da área com orientação de profissional qualificado;

•

Realização de palestras para a comunidade acadêmica e outros eventos;

•

Fornecimento de um certificado para o aluno que frequentou adequadamente a Liga.

Vagas: 10 vagas (No caso 6 para os acadêmicos e 4 para os fundadores).
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Liga Acadêmica de Imunologia
Coordenadoras:
Profª. Giane Martins Garcia
Profª. Ana Carolina Vale Campos Lisboa
Público Alvo:
3ª a 8ª fase
Justificativa:
Nas últimas décadas, a pesquisa na área da Imunologia avançou rapidamente do âmbito básico para o translacional,
abrangendo inúmeras aplicações. A investigação dos mecanismos de interação das células imunes com patógenos
possibilitou o desenvolvimento da vacina, a qual se tornou o maior avanço da humanidade em promoção específica da
saúde. Mas a partir do século XX, o maior desafio se tornou conhecer a delicada relação do sistema imune com as
células do próprio organismo. A forma como várias doenças autoimunes se instauram ainda é um mistério para a
ciência, mesmo em casos de alta prevalência na população, como ocorre no LES. Com os estudos destinados à busca
da cura para o câncer, a Imunologia teve um crescimento exponencial, levando à maior compreensão das células
tumorais e culminando na elaboração da Imunoterapia, a qual recebeu destaque mundial pelo prêmio Nobel de Fisiologia
e Medicina de 2018 entregue aos seus idealizadores. Por meio da manipulação do sistema imune é possível se pensar
na perspectiva de cura de inúmeras doenças, como o Diabetes Mellitus Tipo I, além de garantir o sucesso de
transplantes de órgãos e permitir melhor qualidade de vida aos pacientes oncológicos. Dessa forma, a Liga Acadêmica
de Imunologia propicia o desenvolvimento científico do discente na área que se provou imprescindível para o futuro da
prática médica.
Objetivo geral:
A Liga Acadêmica de Imunologia se propõe a reunir os alunos do Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES)
interessados em buscar, aprender e debater novos conhecimentos acerca da Imunologia na área médica, bem como
consolidar os princípios fundamentais do sistema imune em suas mais diversas atuações. As discussões ocorrerão de
forma integrada aos conteúdos de anatomia, histologia, patologia, semiologia do adulto e da criança e farmacologia
básica, buscando estimular o desenvolvimento científico e cognitivo do estudante.
Objetivos específicos:

•

Discussão de artigos visando atualizar os conhecimentos em Imunologia.

•

Incentivar a pesquisa clínica na área para a elaboração de artigos científicos.

•

Discussão de casos clínicos previamente selecionados.
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•

Aprimorar o raciocínio clínico, diagnóstico e terapêutico.

•

Aprimorar o diagnóstico diferencial das diversas doenças autoimunes.

•

Promoção da saúde por meio de eventos destinados à conscientização da comunidade sobre a importância da
vacinação.

•

Organizar campanhas educativas sobre métodos de fortalecimento do sistema imunológico.

•

Filiar à Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina.

•

Incentivar a participação dos ligantes em congressos de Imunologia bem como em diversas áreas da medicina.

•

Apresentação na Jornada Acadêmica do IMES e em outros congressos.

•

Apresentação no Dia da Ciência do IMES.

•

Promover atividades em integração com outras Ligas Acadêmicas.

•

Promover simpósios e outros eventos destinados à ampliação dos conhecimentos dos estudantes da área da
saúde sobre os avanços na Imunologia.

Metodologia:

•

Reuniões inicialmente quinzenais para elaborar metas e planejamentos a serem cumpridos ao longo do ano,
além de definir as funções e responsabilidades dos integrantes.

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades estabelecido pela Liga.

•

Apresentação, nas reuniões, do tema previamente proposto, seguido de análise e discussão dos artigos ou
casos clínicos selecionados.

•

Realização de palestras e outras atividades em conjunto com o meio acadêmico.

•

Realização de campanhas e eventos voltados para a comunidade.

•

Fornecimento do certificado de participação da Liga para os alunos regulares.

Vagas: 10 (Dez).
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Liga Acadêmica Inglês Médico
Coordenadora
Profª. Ana Carolina Vale Campos Lisboa
Público-alvo
Alunos da 1ª a 9ª fase
Objetivo Geral:
Essa Liga Acadêmica visa uma oportunidade de estimular o estudo e a prática da língua inglesa utilizada em
Medicina durante a graduação. Por meio dos estudos, espera-se que o aluno desenvolva uma maior facilidade no que
se refere à compreensão do inglês, possibilitando, assim, uma constante atualização profissional nas futuras áreas de
atuação. Além disso, o conhecimento da língua inglesa auxiliará no ingresso de uma residência, acompanhamento de
eventos internacionais e na elaboração de pesquisas científicas. Para se alcançar os objetivos citados, é fundamental
que haja treino e leitura.
Objetivos Específicos:
•

Discussão de artigos publicados atualmente na língua inglesa.

•

Discutir os mais recentes e interessantes trabalhos publicados na literatura.

•

Discussão de casos clínicos relacionados aos artigos.

•

Conhecer os diferentes protocolos de atendimento e formas de tratamento em outros países.

•

Apresentações na Jornada Acadêmica da Univaço e em outros congressos.

•

Integração com as outras Ligas propostas.

•

Difundir o conhecimento por meio de palestras relacionadas ao tema.

•

Atualização dos avanços na medicina em relação à propedêutica e tratamento.

Metodologia:
•

Reuniões mensais para elaboração de metas a serem cumpridas, das funções e responsabilidades de cada
membro da Liga.

•

Os alunos receberão as devidas instruções do professor para lerem artigos científicos durante o mês
abrangendo as diversas áreas médicas.

•

Após a apresentação do caso clínico ou do artigo ocorrerá um período de discussão sobre o tema.

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga, relacionados à
pesquisa, estudo de casos, organização de eventos, propostas pedagógicas, etc.

•

Discussão de casos clínicos com o orientador.

•

Apresentação de um trabalho mensal por um membro previamente escolhido.

•

Fornecimento de um certificado para o aluno que frequentar adequadamente a Liga de acordo com as normas.

Vagas: 5 (cinco)
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Liga Acadêmica de Medicina Geral de Família e Comunidade
Coordenador:
Prof. Vinicius Lana Ferreira
Prof. Fabiano Moreira da Silva
Público-alvo:
Alunos da 2ª a 9ª fase
Objetivo Geral:
Estudar, pesquisar e discutir diversos assuntos relacionados à educação e formação do profissional de saúde (em
especial médico) além da saúde e bem-estar da comunidade, promovendo a educação e a informação da população
do município de Ipatinga-MG a respeito da importância da promoção e prevenção da saúde por meio de palestras,
seminários, banners, panfletos e outros métodos informativos que se fizerem necessários, a fim de contribuir para a
melhoria dos indicadores de saúde dessa população.
Objetivos Específicos:
•

Realização de visitas domiciliares com o intuito de orientar as famílias quanto à promoção e a prevenção da
saúde.

•

Discussão de casos clínicos de famílias previamente selecionadas.

•

Discussão de artigos acadêmicos relacionados à Medicina Geral de Família e Comunidade e à formação do
profissional de saúde

•

Apresentações na Jornada Acadêmica da Univaço e em outros congressos.

•

Debater as principais patologias da atenção primária.

•

Promover palestras de profissionais da área.

•

Realizar palestras em locais públicos com o intuito de informar a população sobre prevenção e promoção da
saúde.

•

Elaborar panfletos e cartazes com o objetivo de informar a população sobre prevenção e promoção da saúde e
distribuí-los em hospitais, por exemplo.

Metodologia:
•

Reuniões iniciais quinzenais para elaboração de metas a serem cumpridas, das funções e responsabilidades de
cada membro da Liga.

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga, relacionadas à
pesquisa, estudo de casos, organização de eventos, propostas pedagógicas, etc.

•

Discussão de casos clínicos com o orientador.

•

Apresentação de um trabalho mensal por um membro previamente escolhido.
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•

Acompanhamento das famílias previamente escolhidas.

•

Apresentação de aulas expositivas para alunos de 2ª a 9ª fase.

•

Fornecimento de um certificado para o aluno que frequentar adequadamente a Liga.

Vagas: 10 (dez)
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Liga Acadêmica de Nefrologia
Coordenador:
Prof. Vicente de Paulo Raposo Brandão
Público-alvo:
A partir da 1ª fase.
Objetivo Geral:
Fomentar interesse e discussão entre a comunidade acadêmica a respeito das manifestações clínicas, laboratoriais,
terapêuticas e profiláticas das patologias renais.
Utilizar do conhecimento adquirido em anatomia, histologia, habilidades médicas, bases anatomopatológicas funcionais,
fisiologia, práticas integradoras, semiologia, entre outras.
Objetivos Específicos:
•

Valorizar os estudos na área de nefrologia.

•

Redigir e publicar artigos acadêmicos relacionados ao tema.

•

Promover discussões de relatos

para compreender o cotidiano e eventualidades dos pacientes, a fim de

qualificar a relação médico-paciente futura.
•

Integrar as diversas fases para que os acadêmicos de fases finais possam transmitir

experiências e

conhecimento prático e teórico acerca do assunto aos alunos do ciclo básico, a fim de que estes sintam-se
estimulados a aprofundarem no tema.
•

Apresentações na Jornada Acadêmica e Encontro das Ligas Acadêmicas da Univaço, e em outros congressos.

•

Integração com as outras Ligas propostas.

•

Convidar profissionais que atuam na área para ampliar o aprendizado.

Metodologia
•

Reuniões,

incialmente,quinzenais

para

elaboração

de

metas

a

serem

cumpridas,

das

funções

e

responsabilidades de cada membro da Liga.
•

Discussões de artigos científicos com a orientadora.

•

Discussão de casos clínicos com a orientadora.

•

Reuniões quinzenais com o objetivo de acompanhar o desempenho da Liga.

•

Levar experiências e dúvidas adquiridas nas aulas às reuniões quinzenais para que todos os integrantes possam
discutir o assunto abordado.

•

Fornecer um certificado para o aluno que frequentar adequadamente a Liga.

Vagas: 5 (cinco).
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Liga Acadêmica de Neurologia e Neurociências
Coordenadora:
Prof.ª Melissa Araújo Ulhôa Quintão
Público-alvo:
Alunos da 2ª a 8ª fase
Objetivo Geral:
Realizar palestras, pesquisas, discussões de casos clínicos e outras vivências teórico-práticas que acrescentem ao
aluno do IMES conhecimentos relativos a Neurologia e Neurociências.
Estimular a aprendizagem dos alunos de forma integrada, associando a Neurologia a outras áreas de conhecimento,
direcionando-os para uma conduta holística.
Objetivos Específicos:
Proporcionar uma complementação do conhecimento acerca dos assuntos mais recorrentes na neurologia.
Aprimorar as técnicas diagnósticas.
Discutir artigos científicos relacionados a Neurologia e Neurociências.
Realizar Simpósios.
Aprimorar a interpretação de exames por imagem.
Criar sites pelos quais serão transmitidas informações à população acerca de diversas enfermidades neurológicas.
Apresentar na Jornada Acadêmica da Univaço.
Filiar a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurociências (LANNC) à Academia Brasileira de Neurologia.
Metodologia:
Reuniões iniciais quinzenais para elaboração de metas a serem cumpridas, das funções e responsabilidades de cada
membro da Liga.
Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga, no tocante a pesquisa, estudo
de casos, organização de eventos, propostas pedagógicas, etc.
Discussões de casos clínicos com o orientador.
Fornecimento de Certificado para o aluno que frequentar adequadamente a Liga.
Apresentação de um trabalho mensal por um membro previamente escolhido.
Vagas: 10 (dez)
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Liga Acadêmica de Oftalmologia
Orientadores: Fabiana Athayde Martins Araújo Leonardo Ennes Carrilho
Público alvo: 6ª a 9ª fase

Introdução:
A Liga de Oftalmologia é uma sociedade científica que visa à estimulação dos acadêmicos de medicina do Instituto
Metropolitano de Ensino Superior (IMES) na consolidação de conhecimento, aprofundamento nas doenças específicas e
aplicação clínica envolvendo a área da oftalmologia. Além disso, tem por objetivo primordial e central o estabelecimento
de uma atuação ativa junto à comunidade, entendendo essa como uma oportunidade singular de ampliação do estudo
oftalmológico e de utilização dos conceitos aprendidos na prática clínica. Sendo assim, baseado na perspectiva do
atendimento humanizado e por meio das atividades realizadas, entre elas, estudo, pesquisa, extensão e aplicações
práticas, pode-se promover maior aprofundamento e correlação dos conceitos de oftalmologia, a fim de garantir uma
formação acadêmica mais completa.

Objetivo Geral
Proporcionar aos alunos do Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES) o conhecimento a respeito dos estudos
oftalmológicos de maior relevância para a formação acadêmica e clínica médica, visando promover maior elucidação e
aprimoramento do raciocínio clínico. Trabalhar junto à comunidade para aplicação e aquisição de conhecimento e
habilidades na área.
Específicos

•

Antecipar a vivência prática e complementar o ensino teórico dos acadêmicos na área de oftalmologia
clínica, norteados pelos princípios da medicina e da ética;

•

Organizar e auxiliar promoções de caráter científico que visem o aprimoramento da formação acadêmica;

•

Estimular, apoiar e gerar capacitação aos interessados sob os objetivos propostos;

•

Propor um estudo interdisciplinar entre os acometimentos oftalmológicos e as diversas patologias clínicas,
assim como acometimentos de gênese estritamente oftalmológica.

20

•

Realizar seminários ministrados por acadêmicos ligantes, profissionais externos e professores convidados.

•

Ações de promoção, prevenção a serem realizadas nas UBS de Ipatinga, visando o manejo precoce das
patologias recorrentes à nível ambulatorial.

•

Proporcionar aos seus membros, bem como ao corpo docente e discente do Curso de Graduação em
Medicina, o aprofundamento teórico e prático.

Metodologia:
- Inicialmente, promover reuniões para compactação dos objetivos a serem cumpridos, das funções e responsabilidades
de cada membro da Liga.
- Exposição de pelo menos um trabalho por encontro, visando o aprofundamento teórico das patologias mais recorrentes
na área da oftalmologia clínica.
- Encontros quinzenais para discussão de casos clínicos anteriormente determinados, bem como estudo de artigos e
diretrizes sobre temas oftalmológicos.
- Reuniões na UBS, com o objetivo de ampliar o contato com a prática profissional.
- Fornecimento de um certificado para o aluno que frequentar adequadamente a Liga.
Vagas: 10 vagas
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Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Radioterapia
Coordenador
Luciano Viana
Público-alvo
Alunos da 4ª a 9ª fase
Objetivo Geral:
Estudar, pesquisar e discutir ações para a abordagem ao paciente com câncer, nas suas diversas etapas de evolução
da doença. Desde a prevenção, diagnóstico precoce, estadiamento, tratamento oncológico e radioterápico até a
reabilitação e cuidados paliativos.
Objetivos Específicos
•

Discussão de artigos relacionados às principais neoplasias malignas na população brasileira e na região do Vale
do Aço.

•

Discussão sobre estadio e sua repercussão no tratamento da doença oncológica.

•

Elaboração de projetos de pesquisas para fins de publicação de artigos em periódicos de oncologia.

•

Elaboração de campanhas de prevenção e combate aos principais tumores malignos da população brasileira e
na região do Vale do Aço.

•

Elaboração de material educativo direcionado aos familiares de pacientes com câncer e aos próprios pacientes
realçando as medidas relativas a todo o seu processo nosológico.

•

Elaboração de fóruns e simpósios com a finalidade de discutir atualizações relacionadas à oncologia e à
radioterapia.

Metodologia:
•

Reuniões iniciais quinzenais para definição de metas a serem cumpridas, com a estratificação das funções e
responsabilidades de cada membro da Liga.

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga (metas), discussão de
artigos científicos, redação do material e organização de eventos.

Vagas: 10 (dez)
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Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia
Coordenador:
Lauro Nunes
Público Alvo
Alunos da 3ª a 10ª fase
Objetivo Geral
A liga baseia-se em um propósito de contrastar a experiência acadêmica com as expectativas. Pautada no
conhecimento, o objetivo principal é trabalhar sobre a troca de informações acerca dos temas de otorrinolaringologia.
Sobre a visão de um ensino voltado a evidências clínicas, ampliamos o leque de possibilidade entre as fases da
faculdade, para que possamos analisar o perfil do aluno “leigo” e do aluno “experiente” sobre a visão da especialidade.
Além da troca de informações, conseguimos traçar um roteiro de aprendizado teórico e prático sobre uma área que
amplia as possibilidades de atuação entre a clínica, a cirurgia e os procedimentos.
Objetivos Específicos
•

Discussões de casos clínicos acerca das principais patologias de nariz, garganta e ouvido;

•

Análise das estratégias terapêuticas promovidas pelo SUS sobre a visão da efetividade;

•

Correlacionar os casos mais prevalentes da região com os dados nacionais;

•

Promover conhecimento prático de procedimentos cabíveis ao médico generalista;

Metodologia
•

Reuniões quinzenais para aplicação de práticas usuais no dia-a-dia do generalista;

•

Análise de conduta sobre a visão do médico especialista perante as soluções pautadas pelos acadêmicos em
debates de casos clínicos;

•

Elaboração de workshops práticos relacionados à conduta perante as clínicas mais prevalentes;

•

Participação em eventos regionais, estaduais e/ou nacionais, levantando análises sobre o manejo do paciente na
região do Vale do Aço;

•

Conceder certificados aos acadêmicos que se engajarem aos nossos projetos práticos;

•

Levantar as principais deficiências da cadeira de otorrinolaringologia dentro da faculdade com soluções viáveis
de organização dentro do curso.

Exemplos Práticos
•

Técnica correta de exame físico otorrinolaringológico;

•

Técnica correta de lavagem de ouvido;

•

Técnica correta de retirada de corpo estranho;

•

Manejo de segurança com EPI ao exame físico.

Vagas: 12
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Liga Acadêmica de Pediatria e Neonatologia
Coordenadora:
Profª. Catarina Amorim Baccarini Pires
Público- alvo:
4ª Fase
Objetivo Geral:
Estudar, pesquisar, discutir diversos assuntos referentes a essa especialidade médica e principalmente incentivar o
interesse acadêmico por uma área de grande abrangência e de aspectos tão peculiares como a Pediatria. Para isso,
os estudos da liga irão englobar o cuidado a vida no seu sentido mais amplo desde discussões sobre Neonatologia,
passando pela Puericultura, até a Medicina da Adolescência, destacando sempre a importância de uma Pediatria
bem exercida na formação de um indivíduo físico e psiquicamente saudável, de modo que, ao atingir a idade adulta
possa ser apto a realizar a todo o seu potencial.
Objetivos Específicos:
•

Aprofundamento da semiologia e clinica Pediátrica;

•

Elaboração de projetos de pesquisas para fins de publicação de artigos;

•

Aprimorar a anamnese, raciocínio clínico e propedêutico;

•

Aprimorar os diagnósticos diferenciais;

•

Realizar cursos na área de emergência pediátrica aos acadêmicos;

•

Promoção da saúde;

•

Prevenção de agravos;

•

Educar e informar a comunidade;

•

Avaliar o nível de conhecimento da comunidade em relação ao combate de moléstias;

•

Difundir o conhecimento através de palestras relacionadas ao tema.

Metodologia:
•

Reuniões semanais para definição de metas a serem cumpridas, com a estratificação das funções e
responsabilidades de cada membro do projeto;

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga (metas), discussão de
artigos científicos, redação do material e organização de eventos;

•

Discussão dos temas propostos com o orientador;

•

Apresentação da palestra a ser feita para a comunidade aos membros e coordenador.

Vagas: 10 (dez)
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Liga Acadêmica de Pneumologia (LAEP)

Coordenador:
Prof. Dr. Vicente de Paulo Raposo Brandão
Público alvo:
Alunos a partir da 4ª fase
Objetivo geral:
A LAEP visa primordialmente o aprimoramento e aprofundamento dos conhecimentos em pneumologia dos alunos do
Instituto metropolitano de ensino superior (Imes), especialidade de grandiosa relevância clínica na formação do
médico generalista. Será dado o enfoque nas patologias do trato respiratório inferior que são mais constantemente
encontradas na atenção básica de saúde.

Objetivos específicos:
•

Discutir os principais pilares temáticos e de maior relevância para o médico generalista de família, baseados em
biografias e publicações mais recentes do meio acadêmico;

•

Produção de materiais e realização de pesquisas para fins de publicação;

•

Elaboração de trabalhos com temas pertinentes para apresentação em congressos e eventos científicos regionais e
nacionais;

•

Realização de palestras ministradas por especialistas nas dependências do Imes, no intuito de envolver e atualizar os
acadêmicos sobre temas da pneumologia;

•

Realização de eventos voltados para comunidade do Vale do Aço para esclarecimento sobre os temas trabalhados
pela liga e promoção da saúde;

•

Aprendizado interativo dos membros da liga, por meio de visita dos alunos ao cotidiano profissional do professor
coordenador que demonstrará na prática situações de interesse para o enfoque da liga;

•

Promoção de minicursos no Imes para propedêutica de exames de imagem do trato respiratório;
Metodologia

•

Inicialmente reuniões quinzenais para organização e estruturação da liga, distribuição de funções e estabelecimento
de metas a serem constantemente cumpridas;

•

Após o cumprimento da primeira etapa citada, reuniões ordinárias mensais para realizações de grupos de discussões
(GDs) em que a cada encontro o tema a ser discutido será primeiramente apresentado oralmente e com slides
dinâmicos por determinado membro da liga (sempre ocorrendo revezamento do apresentador nas sequentes
reuniões);

•

Introdução de outras metodologias, como o Peer instruction, para estudo mais efetivo dos membros;
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•

Reuniões extraordinárias previamente programadas para promoção dos eventos previstos, montagem de projetos
voltados à publicação, participação de congressos científicos, acompanhamento do coordenador no seu cotidiano
profissional (critérios estabelecidos pelo coordenador) e para aplicação dos minicursos.
Justificativa
Na intenção de intensificar e trazer novos conhecimentos da pneumologia, frente a recorrência de pacientes com
patologias do trato respiratório inferior na lida do médico generalista, alunos do Imes se prontificaram em trazer uma
organização acadêmica para impulsionar essa proposta.
Vagas: 10 (dez)
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Liga Acadêmica de Psiquiatria
Coordenador:
Prof. João Henrique Dupin
Público-alvo:
Alunos da 6ª a 8ª fase
Objetivo Geral:
Estudar, pesquisar e debater temas relacionados a Psiquiatria e Dependência Química e propor ações sociais,
visando maior conhecimento e vivência nesta área.
Objetivos Específicos:
•

Aprimorar o conhecimento relacionado a psicopatologia.

•

Aprimorar a anamnese, o raciocínio clínico e a propedêutica.

•

Aprimorar os diagnósticos diferenciais.

•

Discussão de casos clínicos relevantes.

•

Integração com as outras Ligas propostas.

•

Discussão de artigos relacionados à Psiquiatria e Dependência Química.

•

Elaboração de projetos de pesquisas para fins de publicação de artigos.

•

Organização de projetos de extensão.

•

Apresentações na Jornada Acadêmica do IMES / UNIVAÇO e em outros congressos.

•

Difundir o conhecimento por meio de palestras relacionadas ao tema.

Metodologia:
•

Reuniões iniciais quinzenais para elaboração de metas a serem cumpridas, das funções e responsabilidades de
cada membro da Liga.

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga,no tocante a pesquisa,
estudo de casos, organização de eventos e propostas pedagógicas.

•

Discussão de casos clínicos com o orientador.

•

Apresentação de um trabalho mensal por um membro previamente escolhido.

•

Valorizar o ensino de Psiquiatria.

•

Fornecimento de um certificado para o aluno que frequentar adequadamente a Liga.

Vagas: 15 (quinze)
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Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnósticos por Imagem
Coordenador:
Professor Vicente de Paulo Brandão Raposo
Público alvo: 5ª a 9ª fase
Justificativa:
A Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnósticos por Imagem (LARDI) terá o intuito de suplementar as demandas
acadêmicas dos graduandos em Medicina do do Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES) no que tange a
interpretação e o entendimento dos exames de imagens, uma vez que, esta área médica trabalha em conjunto com a
maioria das especialidades, e é imprescindível para o atendimento médico cotidiano, para a elucidação diagnóstica e
para o fornecimento de dados que irão influenciar na escolha do tratamento adequado. Para tanto, visa-se a utilização
dos encontros quinzenais como ferramenta para adquirir maior segurança na interpretação dos exames radiológicos, nas
indicações adequadas, e na complementação da semiologia, pois “quem não sabe o que procura jamais entenderá o
que encontrar”.
Objetivos Gerais:
Propiciar aos acadêmicos de Medicina do IMES, por meio de atividades teórico-práticas, a consolidação dos
conhecimentos adquiridos ao logo do academicismo, motivando-os a expandirem suas habilidades acerca da radiologia
e dos diagnósticos por imagem para além da faculdade, pautado na contribuição para promoção e prevenção da saúde e
o bem-estar dos pacientes.
Objetivos específicos:
* Suplementar a matriz acadêmica da instituição de ensino no que tange à radiologia e os diagnósticos por imagem,
aprimorando a interpretação e o entendimento dos exames entre os alunos do IMES;
* Debater casos clínicos propostos pelo professor-orientador e seus possíveis diagnósticos diferenciais;
* Identificar os achados radiológicos característicos das patologias mais prevalentes no cotidiano médico,
correlacionando-os com os possíveis diagnósticos clínicos;
* Promover, ocasionalmente, sessões especiais sobre temas relevantes para toda a comunidade acadêmica, com a
participação de profissionais e professores especialistas no tema escolhido, a fim de aperfeiçoar a conduta clínica e a
propedêutica;
* Familiarizar os integrantes da LARDI com a análise de exames por imagem, preparando-os para que não encontrem
dificuldades ao investiga-los durante a trajetória acadêmica e a posterior carreira médica. Para atingirmos esse objetivo,
contaremos com a colaboração, já acordada, com especialistas de diversas áreas médicas para ministrarem aulas
teórico-práticas.
* Complementar as vivências dos estudantes de Medicina na Radiologia, permitindo o conhecimento de imagens
normais sobre os diferentes segmentos do organismo, assim como, a orientação para solicitação dos exames, a
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compreensão de relatórios, e os conhecimentos sobre indicações, limitações e complicações dos métodos de exploração
diagnóstica por imagem.
* Como atividade secundária, procuraremos enriquecer os currículos científicos dos participantes da LARDI, produzindo
artigos científicos voltados para a área radiológica e seus diversos diagnósticos por imagem; apresentando-os em
congressos e eventos promovidos pelo IMES, como a Jornada Acadêmica da Saúde.
* Promoção de minicursos de ultrassonografia, orientados por especialistas parceiros da LARDI, para que os ligantes
coloquem em prática as habilidades e os conhecimentos adquiridos ao longo das reuniões.
Metodologia:
* Reuniões quinzenais com tema, data e horário estabelecidos previamente, de comum acordo, entre o professororientador e os integrantes da LARDI;
* Planejamento de cronograma acadêmico, que incluirá: aulas teóricas e práticas, ministradas pelos próprios
participantes e/ou professores renomados, atividades de pesquisa e extensão, além de cursos e simpósios.
* Com supervisão durante a rotina da liga, os participantes terão a oportunidade de desenvolver e articular atividades de
ensino, extensão e pesquisa.
* Na área de ensino, serão ministradas aulas teóricas e práticas, formação de grupos de estudos, discussão de casos
clínicos e produção de material didático destinados ao aprendizado relacionado à Radiologia e suas especialidades, bem
como promoção de
cursos ligados à área de saúde;
* Na frente de pesquisa, os alunos produzirão trabalhos científicos, participarão e organizarão congressos e simpósios,
além de publicar em periódicos e eventos científicos;
* Na área de extensão, a liga visa o envolvimento entre a comunidade e os seus membros, através de eventos a serem
promovidos em locais públicos, com o intuito de conscientizar a população sobre temas recorrentes;
* As discussões dos casos clínicos e as aulas teórico-práticas serão abertas a toda comunidade acadêmica do IMES,
entretanto, a certificação de participante será limitada aos ligantes vinculados à Liga de Radiologia e Diagnósticos por
Imagem;
* Eleição para os cargos de diretoria da LARDI, com objetivo de melhor organizar as atividades que serão executadas ao
longo do ano letivo, pré-estabelecendo metas a serem cumpridas;
* Promover minicursos que englobem a vasta área de atuação da LARDI, ministrados por profissionais e especialistas
convidados, com o intuito de aplicar e expandir os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas e reuniões;
* Realizar visitas hospitalares, sob supervisão do professor-orientador, e posterior discussão sobre os aspectos
radiológicos dos quadros clínicos analisados; com data, local e horário previamente acordado entre os ligantes e o
orientador;
* Elaboração e fornecimento de certificado para os integrantes da liga que frequentarem regularmente as reuniões,
participarem das atividades desenvolvidas em grupo e cumprirem, com seriedade, as incumbências propostas.
Vagas Ofertadas: 10
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Liga Acadêmica de Saúde Sexual
Coordenador: João Henrique Dupin
Público Alvo:
Acadêmicos entre a 3ª e 9ª fase.
Objetivo Geral:
A Liga Acadêmica de Saúde Sexual (LASS) objetiva esclarecer, de forma não pejorativa, as dúvidas sobre sexualidade,
além de quebrar tabus persistentes em nossa cultura, deixando claras as diferenças entre liberdade sexual e
libertinagem. A LASS visa abordar o tema nos âmbitos social, fisiológico e psicológico, de forma multidisciplinar, isenta e
julgamentos e pragmatismos, respeitando cada indivíduo e suas opiniões.
Objetivos Específicos:

-

Promover atividades de ensino, extensão e pesquisa;

-

Promover palestras e campanhas educativas sobre DST’s, gravidez indesejada e respeito à orientação
sexual do próximo,

-

Atuar como agente de transformação social, visando o apoio e a orientação à comunidade sobre assuntos
relacionados à sexualidade;

-

Prezar pela interdisciplinaridade, promovendo um trabalho com equipe multiprofissional;

-

Desmistificar assuntos considerados como tabus;

-

Promover melhor entendimento sobre as variações psicológicas de identidade e sexualidade

-

Colaborar com as políticas públicas de assistência aos jovens com DST’s, gravidez indesejada e problemas
quando à sexualidade;

Metodologia:

-

Reuniões quinzenais para se discutir artigos, casos clínicos, diretrizes e atualidades

-

Promoção de Seminários, Conferências e Mesas redondas para a comunidade acadêmica do IMES

-

Produzir trabalhos, artigos e pôsteres para a Jornada Acadêmica de Medicina do IMES e para eventos externos

-

Produzir trabalhos com objetivo de produzir artigos, capítulos de livros, entre outros

-

Integrar pesquisa, ensino e extensão, possibilitando aos acadêmicos um maior aprendizado do campo da Saúde
sexual

-

Participar do Dia da Ciência do IMES

Vagas: 10 (dez)
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Liga Acadêmica de Semiologia Médica
Coordenador:
Prof. Nícolas Drumond Carvalho
Público-alvo:
Alunos da 3ª a 9ª fase.
Objetivo Geral:
Estudar, pesquisar, complementar, atualizar, aprofundar e difundir conhecimentos e técnicas na área de Semiologia.
Objetivos Específicos:
•

Aprimorar e exercitar a execução da anamnese e do exame físico do paciente a partir da discussão e prática
semiológicas, além do estudo teórico da fisiopatologia dos sinais e sintomas clínicos;

•

Discussão de artigos relacionados às práticas semiológicas;

•

Promover abordagens teórico-prática mais aprofundadas em assuntos relacionados à semiologia, através da
discussão de casos clínicos;

•

Difusão desta disciplina na graduação;

•

Incentivo à elaboração de pesquisas clínicas para geração de artigos científicos;

•

Participação em jornadas acadêmicas e congressos;

•

Elaborar apostila de semiologia, enfatizando sua prática na atenção básica de saúde.

•

Promover seminários;

Metodologia:
•

Reuniões quinzenais para definição de metas a serem cumpridas, com estratificação das funções e
responsabilidades de cada membro da liga;

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga (metas), no tocante a
pesquisa, estudos de casos, discussão de artigos científicos, organização de eventos e novas propostas
pedagógicas;

•

Reuniões extraordinárias sempre que se fizer necessário com convocação prévia de uma semana;

•

Fornecimento de Certificado para o aluno que frequentar adequadamente a Liga.

Vagas: 5 (cinco).
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Liga Acadêmica Simulação Realística
Coordenador:
Prof. Ângelo Geraldo José Cunha
Público alvo:
4ª fase a 9ª fase
Objetivo Geral:
Proporcionar aos alunos do Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES) o conhecimento da sistematização da
abordagem dos diversos cenários em um ambiente médico. Dessa forma, a Liga de Simulação Realística visa preparar o
aluno para que o mesmo saiba tratar das circunstâncias que podem prejudicar agudamente a vida do paciente.
Objetivos específicos:
•

Antecipar a vivência prática e complementar o ensino teórico-prático dos acadêmicos nas áreas da medicina
intensiva;

•

Demonstrar a aplicabilidade prática e teórica de cursos de simulação realística em situações reais;

•

Organizar e auxiliar projetos de caráter científico que visem o aprimoramento da formação acadêmica;

•

Correlacionar à prática de simulações realísticas com outras disciplinas;

•

Realizar seminários e mini-cursos ministrados por acadêmicos ligantes, profissionais externos e professores
convidados;

•

Viabilizar o intercâmbio de informações, entre instituições que valorizam a simulação realística como parte
fundamental na formação do acadêmico;

•

Proporcionar aos seus membros, bem como ao corpo docente e discente do Curso de Graduação em
Medicina, o aprofundamento teórico e prático, em emergências cardiovasculares;

•

Aprimorar o processo de aprendizado em simulações realísticas, assim como manejo de suas tecnologias.

Metodologia:
•

Inicialmente, promover reuniões para compactação dos objetivos a serem cumpridos, das funções e
responsabilidades de cada membro da Liga;

•

Participar de aulas virtuais sobre manejo e otimização das tecnologias envolvidas nas simulações realísticas;

•

Realizar simulações realísticas com supervisão de profissional qualificado;

•

Encontros quinzenais para discussão de casos clínicos e práticas anteriormente determinadas;

•

Reuniões extraordinárias mensais para a organização de eventos, propostas pedagógicas, entre outros;

•

Fornecimento de um certificado para o aluno que frequentar adequadamente a Liga.

Vagas: 5 (cinco).
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Liga Acadêmica Tanatologia e Cuidados Paliativos
Coordenador
Prof. Leonardo Ennes Carrilho e Prof. José Helvécio Kalil
Público-alvo
Alunos da 1ª a 9ª fase
Justificativa
A morte compõe um processo de existência humana, todavia entendê-la como o fechamento de um ciclo natural não é
simples. A tanatologia é a ciência que busca compreender tais aspectos da morte e do processo de morrer, sendo
fundamental na área da saúde, visto que a finitude é acontecimento frequente nesse contexto. A Liga acadêmica de
“Tanatologia e Cuidados Paliativos” visa fornecer aos acadêmicos de medicina da Univaço a importância da tanatologia
e dos cuidados paliativos como estratégia para fomentar reflexões a respeito do sentido da vida, da espiritualidade e do
estilo de vida, além de levantar questões bioéticas sobre processo de morte e morrer.
Objetivo Geral
Fazer um simpósio por ano;
Desenvolver pesquisas científicas, publicar e apresentar seus resultados;
Promover discussões que abordam a dificuldade que a comunidade acadêmica tem com o processo de morrer, uma vez
que a tanatologia e os cuidados paliativos são uma ferramenta essencial de conscientização e sensibilização que educa
a comunidade acadêmica, profissionais de saúde e a sociedade sobre o processo de morte e de luto, auxiliando no
entendimento de pessoas sobre o desafio de se lidar com algo tão natural, porém, perturbador, como a própria morte.
Objetivos Específicos
•

Sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o universo da doação de órgãos e sua importância;

•

Participar e divulgar campanhas que incentivem a doação de órgãos (Setembro Verde) e prevenção do suicídio
(Setembro Amarelo);

•

Proporcionar o desenvolvimento de seus integrantes no que diz respeito à 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, através de palestras, dinâmicas, acompanhamento psicológico, entre outros;

•

Promover ações solidárias nas unidades de saúde e nas comunidades que envolvam uma educação para a morte e
prestação de cuidados paliativos;

•

Trabalhar com grupos de pacientes fora de possibilidades terapêuticas, com doenças de diagnóstico fechado ou
enlutados, nas comunidades,
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Metodologia
•

Reuniões periódicas, inicialmente quinzenais, para elaboração de metas a serem cumpridas, funções e
responsabilidades dos membros da Liga;

•

Atuar junto à sociedade, realizando atividades com o objetivo de informação, conscientização e assistência em
relação aos cuidados paliativos;

•

Discussão de artigos relacionados à tanatologia e cuidados paliativos;

•

Promover abordagens teórico-prática mais aprofundadas em assuntos relacionados à tanatologia e cuidados
paliativos, através de Mesa Interativa Multiprofissional composta por nossos coordenadores, demais profissionais da
área e cuidadores;

•

Incentivo à elaboração de pesquisas clínicas para geração de artigos científicos;

•

Participação em jornadas acadêmicas e congressos;

•

Promover seminários, cursos extracurriculares, palestras, no intuito de estender o conhecimento tanatológico aos
demais estudantes.

Vagas
10 (dez)
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Liga Acadêmica do Trauma
Coordenador:
Prof. João Bosco Dupin
Público-alvo:
Acadêmicos do segundo ao oitavo semestre da Faculdade de Medicina do Vale do Aço.
Objetivo Geral:
Mobilizar e orientar alunos do Curso de Medicina interessados em estudar o Trauma nos âmbitos da pesquisa, ensino
e extensão tendo por objeto de estudo os assuntos abrangendo o Atendimento Básico, Primário, Secundário,
Terciário, Reabilitação e Prevenção do Trauma.
Objetivos Específicos:
1 - Propiciar capacitação teórica e prática aos integrantes deste projeto, formando, assim, agentes multiplicadores no
meio acadêmico, cabendo aos orientadores a participação em todas as fases desse processo;
2 - Promoção e o aprofundamento no estudo do trauma, fazendo com que o estudante de medicina tenha uma
formação teórico-prática generalista ampla e correta sobre como proceder diante do trauma;
3 - Desenvolver pesquisas na área de trauma, tendo como finalidade maior adquirir e difundir conhecimentos
científicos sobre epidemiologia, estado geral e abordagem terapêutica do paciente vítima de trauma;
4 - Realizar seminários, congressos, cursos, mini-cursos, jornadas e treinamento para a capacitação de seus
membros, da comunidade acadêmica e da sociedade em geral no atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar
imediato do paciente vítima de trauma;
5 - Difundir o tema (trauma) em todos os seus aspectos na sociedade brasileira e mundial, através da apresentação
de trabalhos, resultados das pesquisas a serem realizadas pelo projeto, em congressos, encontros e jornadas,
através da publicação desses em revistas de circulação no meio científico e na sociedade brasileira e através da
confecção de material para capacitação teórica;
6 - Contribuir na formação do profissional Médico durante o curso de graduação, independente se o mesmo ira estar
vinculado direta ou indiretamente ao trauma.
Metodologia:
•

Reuniões iniciais quinzenais para elaboração de metas a serem cumpridas, das funções e responsabilidades de
cada membro da Liga;

•

Reunião clínica quinzenal com temas sugeridos pelos alunos da Liga, com participação de professores
convidados e convidados externos que possam enriquecer o debate.

•

Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga, no tocante a pesquisa,
estudo de casos, organização de eventos, propostas pedagógicas, etc;

•

Promoção de cursos ordinários com professores e profissionais da área de saúde, versando sobre o
atendimento ao politraumatizado e/ou assuntos correlatos;
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•

Realização de atividades ministradas pelos alunos da liga previamente treinados pelo orientador para os demais
alunos interessados;

•

Planejamento e execução de campanhas informativas que esclareçam à população sobre a importância do
trauma como problema de Saúde Pública, além de eventos e treinamentos junto à população.

•

Fornecimento de um certificado para o aluno que freqüentar adequadamente a Liga.

Vagas: 10 (dez)
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Liga Acadêmica de Urologia
Coordenador:
Prof. Renato Martins Araújo
Público Alvo:
Discentes da 6ª à 9ª fase.
Objetivos Gerais:
• Estudar, pesquisar e discutir temas relacionados às diversas patologias do Sistema Geniturinário.
• Integrar os conhecimentos adquiridos em anatomia, histologia, habilidades médicas, bases anatomopatológicas,
semiologia e radiologia em função da prática urológica.
• Abordar conteúdos introdutórios relativos ao estudo da Urologia.
Objetivos Específicos:
• Discussão de casos clínicos e artigos científicos relacionados as patologias do trato geniturinário masculino e
feminino pelos membros da Liga.
• Apresentar palestras voltadas aos discentes do IMES/Univaço com o intuito de fomentar a discussão e o interesse
sobre a prática urológica.
• Acompanhamento ambulatorial urológico pelos membros da liga com o orientador.
• Apresentações na Jornada Acadêmica, Encontro das Ligas Acadêmicas da Univaço e em outros congressos.
• Convidar especialistas atuantes desta área para palestras, ampliando os conhecimentos acerca do assunto.
• Aprimorar diagnósticos diferenciais.
• Aprimorar a anamnese, o raciocínio clínico e a propedêutica.
Metodologia:
• Reuniões semanais para definição de metas a serem cumpridas, com a estratificação das funções e
responsabilidades de cada membro da liga.
• Reuniões ordinárias mensais para o cumprimento do cronograma de atividades da Liga (metas), discussão de
artigos científicos, redação do material e organização de eventos.
• Discussão de casos clínicos com o orientador.
• Apresentação de trabalhos com patologias diversas do Trato Geniturinário pelos integrantes da Liga.
• Fornecer um certificado para o aluno que frequentou adequadamente a Liga.
Vagas: 8 (oito).
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