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A Liga Acadêmica de Traumatologia Abdominal e Torácica – LATAT, fundada 

em fevereiro de 2015, é uma entidade sem fins lucrativos e de caráter multiprofissional 

e interdisciplinar, com duração ilimitada e organizada e coordenada por discentes do 

curso de Medicina das Faculdades Nova Esperança. A Liga Acadêmica de 

Traumatologia Abdominal e Torácica – LATAT apresenta autonomia em suas decisões, 

e visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão, de forma integrada. 

 

E-mail: ligaatat@gmail.com 

lorennaz@hotmail.com 

Contatos: (86)99935-3777 

(83)99863-5992 

 

 

DIRETORIA: 

Presidente: Lorenna de Sousa Fontenele 

Contato: (86) 99935-3777 / (83)99863-5992 

 

Vice-presidente: Ravena Alvez Martins 

Contato: (83)99869-1218 

 

Secretária: Larissa Nunes de Figueiredo Cavalcanti 

Contato: (83)99145-3448 

 

Diretores Financeiros: André Luiz Santos de Moraes e Jader Tavares Mendonça Filho 

Contatos: André(83) 99182-3737 / Jader (88) 99931-9077 

 

Diretores de Ensino: Gabriela da Silva Araújo e Antônio Mateus Andrade Sousa 

Contatos: Gabriela (83) 99631-1442 / Antônio Mateus (83)98891-8856 
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Diretoras de Pesquisa: Suzana Bernardo de Oliveira e Isabelle Maria de Oliveira Gomes  

Contatos: Suzana (88)98143-4120 / Isabelle (86) 99931-6034 

 

Diretor de Extensão: Thiago Vieira Gonçalves 

Contato: (83) 98874-1446 

 

Diretor de Eventos: Lucas de Paulo Araujo de Almeida 

Contato: (83)99900-0047 

 

Prof. André Macedo Lima 

Coordenação Docente da Liga Acadêmica de Traumatologia Abdominal e Torácica 

 

----------------------------------------------------- 

Na área de ensino são objetivos da LATAT:  

 Antecipar e complementar a vivência teórico-prática dos alunos da graduação.  

 Organizar e auxiliar eventos de caráter científico e social que visem o aprimoramento 

da formação acadêmica.  

 Desenvolver cursos, seminários, atualizações e discussões de casos e artigos 

referentes à traumatologia torácica e abdominal. 

 Publicação de artigos e periódicos através de relatos de casos relacionados aos 

conhecimentos traumatológicos. 

 Propiciar maior conhecimento na área traumatológica através de estágios 

acadêmicos.  

 

Na área de pesquisa são objetivos da LATAT:  

 Desenvolver o hábito de observação, registro e divulgação de informações coletadas;  

 Apoiar e participar de projetos de pesquisa aplicada que possam contribuir para o 

desenvolvimento científico e para a melhora das condições de assistência 

traumatológica no estado da Paraíba. 

 Estimular nos discentes a busca pelo conhecimento científico.  

 

Na área de extensão são objetivos da LATAT:  

 Organizar e participar de cursos, palestras, jornadas, congressos, simpósios e outras 

atividades informativas relacionadas com sua área de atuação; 

 Conhecer e compreender a estruturação e funcionamento da rede de serviço de 

traumatologia da região metropolitana de João Pessoa; 

 Proporcionar experiências individuais e coletivas, através de vivências com as 

equipes de traumatologia da região metropolitana de João Pessoa – PB; 

 Participar da criação de projetos de extensão universitária que visem à qualificação 

da formação em traumatologia; 

 Estimular a prática do trabalho interdisciplinar entre acadêmicos e profissionais da 

Traumatologia. 

 

 

São atividades obrigatórias para todos os membros fundadores e efetivos da 

LATAT:  



 Atividades práticas quinzenais, previamente marcadas em dia e horário fixados, 

conforme cronograma de atividades. Qualquer alteração deverá ser comunicada com, 

pelo menos, uma semana de antecedência; 

 Apresentação de um caso clínico em forma de seminário durante as reuniões 

quinzenais; 

 Apresentação ou discussão de artigo científico a cada ano; 

 Comparecer a eventos, palestras ou congressos promovidos pela LATAT; 

 Desenvolver pelo menos um projeto de pesquisa, artigo cientifico, periódico ou 

resumo, com publicação em congressos, simpósios e/ou revistas da área durante o 

período de permanência na liga, podendo assim, receber ou não o certificado.  

 

 


