
LIGA ACADÊMICA DE CORRELAÇÕES ANATOMOCLÍNICAS DA PARAÍBA
(LACA-PB)

DIRETORIA
Presidente: JOÃO VICTOR FERNANDES DE PAIVA 
contato: (83) 999601881 E-mail: jvfp13@hotmail.com
Vice-presidente e tesoureira: GABRIELA DE LIMA FERREIRA LUCENA 
contato: (83) 987704588 E-mail: gabi_lfl@hotmail.com
Secretária: GABRIELA MEDEIROS FORMIGA MOREIRA 
contato: (83) 998009444 E-mail: gaby95mfm@hotmail.com
Diretora Científica: CAMILLA URTIGA GUEDES 
contato: (83) 987379972 E-mail: camillaguedes1@hotmail.com
Diretora de Estágios: FERNANDA HELENA BARACUHY DA FRANCA PEREIRA 
contato: (83) 993098690 E-mail: fernandadafranca@hotmail.com

ORIENTADOR 
Dr. SERGIO PAREDES 
contato: (83)     99938-2246 E-mail: sergioparedes@ig.com.br
COORDENADOR 
JOÃO VICTOR FERNANDES DE PAIVA 
contato: (83) 999601881 E-mail: jvfp13@hotmail.com

CONTATOS DA LIGA:
E-mail: lacapb@outlook.com
Facebook: Liga Acadêmica de Correlações Anatomoclínicas
Instagram: @lacapb
Telefone para contato: (83) 99960- 1881
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FINALIDADE
São finalidades da Liga Acadêmica de Correlações Anatomoclínicas da Paraíba:
1. Promover o conhecimento teórico e prático da anatomia voltada para a prática clínica e
cirúrgica, bem como de outras especialidades correlatas, com especial enfoque na anatomia,
por meio do ensino e produção científica;
2. Permitir uma maior integração entre estudantes de diversos períodos da graduação para o
aprimoramento e a construção de conhecimento;
3. Participar de congressos, jornadas, simpósios e outros eventos científicos, bem como da
organização desses, permitindo uma ampliação do conhecimento desenvolvido na graduação;
4. Realizar a discussão de casos clínicos e procedimentos cirúrgicos, levando a um maior
contato dos acadêmicos com as diversas áreas de especialização;
5. Promover aulas quinzenais para os participantes da liga com professores e médicos
convidados, de forma a permitir um maior aprofundamento nos temas sugeridos;
6. Oferecer práticas de vivência junto a profissionais da área que permitam um melhor
conhecimento da anatomia voltada para as mais diversas especializações clínicas e cirúrgicas;
7. Buscar o desenvolvimento de projetos de extensão nos assuntos de interesse da liga e de
seus integrantes;
8. Gerar um maior conhecimento, prático e teórico, sobre as diversas áreas médicas e a
importância do conhecimento anatômico para o seu desenvolvimento.

ATIVIDADES
As atividades da Liga De Correlações Anatomoclínicas da Paraíba serão conduzidas e
supervisionadas por médicos, visando a aprendizagem acadêmica com respeito a conduta
médica e a individualidade de cada paciente, envolverão, entre outros, estágios, seminários,
organização de eventos, aulas teóricas e práticas.

OBJETIVO
A Liga Acadêmica de Correlações Anatomoclínicas da Paraíba da Faculdade de Medicina
Nova Esperança tem como objetivo geral contribuir na formação do profissional da saúde
durante o curso de graduação, aperfeiçoando suas habilidades e suas atitudes, buscando uma
formação científica, humanística e ética, independentemente se o mesmo estará vinculado
direta ou indiretamente a especialidade proposta, sem ênfase a especialização, abrangendo o
aprendizado adquirido para a promoção da saúde, a gerar várias atuações nos níveis de
prevenção e tratamento, colaborando para uma dinamização do processo de ensino-
aprendizagem.


