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A Liga Acadêmica de Medicina Intensiva da Paraíba (LIGAMI-PB) é uma entidade 

apartidária e sem fins lucrativos, vinculada a Faculdade de Medicina Nova Esperança 

(FAMENE), possui como objetivo geral contribuir para a formação profissional dos membros 

durante a graduação, aperfeiçoando suas habilidades, atitudes e conhecimento através de uma 

formação científica, humanística e ética que direciona o aprendizado adquirido para a 

promoção da saúde. Dessa maneira, colabora ativamente para uma dinamização do processo 

de ensino-aprendizagem na área de saúde. 

 

São finalidades da Liga Acadêmica de Medicina Intensiva da Paraíba (LIGAMI-PB): 

1. Despertar o interesse pelo estudo de temas inerentes à Medicina Intensiva.  

2. Propiciar o desenvolvimento da vivência teórico-prática nas áreas de Medicina 

Intensiva e Urgência e Emergência.  

3. Organizar e auxiliar na promoção de ações de caráter científico e social que visem o 

aprimoramento da formação acadêmica.  

4. Desenvolver o hábito de observação, registro e divulgação de informações coletadas. 

5. Possibilitar a participação e desenvolvimento de projetos de pesquisa.  

6. Estimular a leitura de publicações científicas da área de Medicina Intensiva, com 

ênfase na análise crítica a partir de reuniões periódicas. 

7. Desenvolver e participar de grupos de estudo e discussões, palestras, jornadas, 

congressos, simpósios, cursos e atividades afins relacionados aos interesses da Liga.  

8. Desenvolver ações comunitárias de educação em saúde, abordando situações de 

urgência e emergência.  

9. Divulgar a agenda semestral de Cursos e Congressos na área de Medicina Intensiva.  

10. Proporcionar contato com pacientes dos Hospitais Conveniados e internados em UTIs 

e UCIs conveniados.  


