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(teoliveira_779@hotmail.com) 
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COORDENADOR 

Prof. Dr. Thiago Henrique de Araújo Lino 

 

 

NATUREZA E FINALIDADE 

 

A LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E 

REPARADORA – LACPER, fundada em 05 de Dezembro de 2015, na cidade de João 

Pessoa, Paraíba, Brasil, com sede situada na Avenida Frei Galvão nº 12, Bairro 

Gramame, CEP. 58.067-695, João Pessoa, 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, 

passando a ser regida pelo estatuto. 



 

OBJETIVOS 

 

 Propiciar maior conhecimento na área de cirurgia plástica através de estágios 

acadêmicos; 

 Estimular nos discentes a busca pelo conhecimento científico; 

 Proporcionar experiências individuais e coletivas, através de vivências com as 

equipes de cirurgia plástica da região metropolitana de João Pessoa-PB; 

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

cirurgia plástica da região metropolitana de João Pessoa.  

 

 

ATIVIDADES DA LIGA 

 

A LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E 

REPARADORA – LACPER apresenta autonomia em suas decisões, e visa cumprir 

objetivos de ensino, pesquisa e extensão, de forma integrada; 

 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 cirurgia plástica; 

 Publicação de artigos e periódicos através trabalhos acadêmicos relacionados aos 

conhecimentos sobre sua área de atuação; 

 Propiciar maior conhecimento na área de cirurgia plástica através de estágios 

acadêmicos em Centros Cirúrgicos e em Ambulatórios; 

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

o desenvolvimento científico campo de cirurgia plástica no estado da Paraíba; 

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

outras atividades informativas relacionadas com sua área de atuação. 

 

 

 

 


