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DIRETORIA 
 
- Presidente: Jéssica Emille de Moura Rocha - (83) 9 9992-1910 
- Vice-presidente: Hítala Derise Lopes da Rocha – (83) 9 8170-9630 
- Secretário: Naina Weisheimer – (83) 9 8202-0751 
- Diretor de Comunicação: Laís Lima Dantas (83) 9 9343-3320 
- Diretor de Extensão: Carollyne Júlia de Alustau Belarmino (83) 9 9655-0053 
- Diretor Científico: Marianna Maciel Schettini de Queiroz (81) 9 9103-2804  
- Tesoureiro: Michelly Mellinny Pereira Queiroga – (83) 9 9913-1018 
 
E-mail: lanefpb@gmail.com  
 
Coordenador 
Professor orientador/coordenador: Diogo da Rocha Vinagre 
 
NATUREZA E FINALIDADE 
 
  A Liga Acadêmica de Nefrologia da Paraíba da Faculdade de Medicina Nova 
Esperança (FAMENE), fundada na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de 
novembro de 2015, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, apartidária, não 
religiosa, de duração ilimitada e com caráter multidisciplinar. 
  A Liga Acadêmica de Nefrologia da Paraíba tem sua sede nas dependências 
da FAMENE, em local determinado pela Diretoria de Extensão. 
 
OBJETIVOS 
 
-Promover atividades que contemplem necessidades de conhecimento dos 
acadêmicos, sobre temas de interesse geral, baseadas no perfil de nossa sociedade 
e sempre norteadas pelos princípios éticos. 



-Produzir projetos de pesquisa que possam contribuir para o desenvolvimento dos 
seus membros. 
-Proporcionar aos seus integrantes a participação em atividades assistenciais na 
comunidade. 
-Possibilitar a capacitação de seus integrantes com relação às questões exigidas 
pelo assunto. 
-Estender o conhecimento de sua área de atuação aos demais estudantes de outras 
áreas não associados à Liga por meio de cursos, palestras, simpósios e jornadas. 
-Participar de reuniões convocadas pela Diretoria Científica. 
 
 
ATIVIDADES 
 
- As atividades da LANEF-PB consistirão em estágios semanais nos quais os 
participantes atuarão na área ambulatorial, na unidade de terapia intensiva (UTI) e 
serviço de hemodiálise. Todas as atividades serão supervisionadas pelo professor 
orientador.  
- Também serão desenvolvidas atividades teóricas quinzenais para discussão de 
casos clínicos e revisão de assuntos relativos à nefrologia. 
 


