
LIGA PARAIBANA DE ANATOMIA APLICADA À RADIOLOGIA 

 

 

 
 

 

E-mail: ligalpaar@gmail.com 

 

- A Liga Paraibana de Anatomia aplicada à Radiologia, fundada em João Pessoa, no dia 09 de 

Outubro de 2013, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, apartidária, não religiosa, de 

duração ilimitada e com caráter multiprofissional.  

 

DIRETORIA:  
 

Presidente: Marcella Nascimento Brandão.  

E-mail: marcellabmed@gmail.com; telefone: (071) 9158-8578 

 

Vice- Presidente: Leomar Benício Maia Segundo.  

E-mail: leomarbmaia@hotmail. com; telefone: (083)911-1405 

 

Diretora: Maria Eduarda Lima de Moura.  

E-mail: mariaeduara47@hotmail.com; telefone: (081)9646-0017 

 

Coordenadora: Nadjanine Linhares Casimiro.  

E-mail: nadjaninelinhares@hotmail.com; telefone: (083)8137-0310 

 

Tesoureira: Marcella Rolim Bonício Cabral.  

E-mail: marcellacabral_@hotmail.com; telefone: (083)8797-0070  

  

Secretária: Sheila Moreno Halla.  

E-mail: sheilahalla@hotmail.com; telefone: (071)9119-6472 

 

Diretor de Marketing: Vernior Gomes de Alencar Júnior.  

E-mail: verniorgajr@gmail.com; telefone: (083)9802-6892 
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Orientadores: 

 

Dr. Arlindo Ugulino Netto  

Dr. Carlos Fernandes de Melo Junior 

Dr. Carlos Ferreira Neto II 

Dr. Severino Aires de Araújo Neto 

 

Objetivos:  

 

A Liga Paraibana de Anatomia aplicada à Radiologia visa cumprir objetivos de ensino, 

pesquisa e extensão, de forma integrada. Na área de ensino, são objetivos da Liga Paraibana 

de Anatomia aplicada à Radiologia: 

 

- Aprofundar o conhecimento de seus membros a respeito da Radiologia, assim, como os 

casos clínicos mais comuns, enfocando Anatomia Humana, Patologia Humana, Anatomia 

Patológica e Radiologia Médica.Estabelecer reuniões científicas e administrativas, bem como 

eventuais “sessões especiais”. As reuniões científicas, bem como as “sessões especiais” 

contemplam discussões de artigos científicos, apresentação de casos clínicos, conferências, 

seminários e colóquios.   

- Organizar e auxiliar promoções de caráter científico e social que visem o aprimoramento da 

formação acadêmica. Estimular a elaboração e apresentação de relatos de casos clínicos. 

- Promover atividades comunitárias que ofereçam prevenção, educação e assistência à saúde. 

 

Na área de pesquisa, são objetivos da Liga Paraibana de Anatomia aplicada à Radiologia: 

 

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

- Apoiar e participar de projetos de pesquisa que possam contribuir para o desenvolvimento 

científico. 

 

O integrante da LPAAR deve estar consciente que, para a sua permanência na liga, é 

obrigatório a produção de um artigo científico por ano, que deverá ser entregue em uma 

apresentação para os orientadores da LPAAR no fim de cada ano.  

 

Na área de extensão, são objetivos Liga Paraibana de Anatomia aplicada à Radiologia: 

 

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

atividades informativas relacionadas com as áreas de atuação da Liga Paraibana de Anatomia 

aplicada à Radiologia. 

 


