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Histórico: 

 

A Liga Acadêmica Cirurgia Geral – LACG - da Faculdade de Medicina Nova 

Esperança - FAMENE, fundada no ano de 2012, e vinculada à Disciplina de Cirurgia 

Abdominal e Proctologia, é uma sociedade civil, não religiosa, apartidária e sem fins 

lucrativos. A LACG-FAMENE é cadastrada na Associação Brasileira de Ligas 

Acadêmicas de Medicina – ABLAM. 

 

A programação da Liga baseia-se em:  

- atividades práticas em ambulatórios, hospitais, com atendimento orientado por 

médicos, professores e equipe multidisciplinar, participação em procedimentos de 

emergência e cirurgias; 

 

- aulas quinzenais sobre temas relacionados à área, ministradas por professores da 

disciplina e convidados;  

 

- atividades de pesquisa orientadas também pelos professores da disciplina; 

 

- participação em congressos nacionais e internacionais e engajamento em atividades, 

simulações de atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar que têm por objetivo a 

formação teórico-prática dos estudantes.  

 

As atividades da Liga consistem em: Aulas, Plantões, Iniciação Científica, Participação 

em Congressos, Realização de Cursos; Participação de Teleconferências e Estágios. 

 

Objetivos da LACG: 

 

GERAL:  

 

 Oportunizar ao estudante de Medicina conhecimentos clínicos e cirúrgicos a fim 

de solidificar os ensinamentos adquiridos durante a Graduação. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Aprofundar os conhecimentos na área cirúrgica, que envolvem as técnicas 

operatórias cirúrgicas, o suporte cirúrgico e a clínica cirúrgica.  

 Aprofundar o conhecimento na anatomia humana. 

 Incentivar os integrantes na participação e desenvolvimento de pesquisas.  

 Aprimorar o conhecimento e uso do raciocínio e método científico dos 

integrantes. 
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 Preparar os integrantes para apresentações de trabalhos e artigos. 

 Promover atividades voltadas para a comunidade acadêmica, permitindo maior 

acessibilidade do conhecimento cirúrgico em seus vários âmbitos. 

 

A LACG pretende alcançar os objetivos supracitados baseada na tríade: ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

Atividades de ensino 
 

As atividades de ensino envolvem sessões semanais abertas ao público 

acadêmico, com convidados (professores, médicos e profissionais da saúde) e membros 

da LACG-FAMENE, nas quais temas específicos relacionados com a cirurgia serão 

discutidos em forma de aula teórica expositiva e/ou dialogada, podendo conter 

discussões de casos clínicos. As sessões ocorrerão quinzenalmente, com duração 

prevista de 1 a 2 horas. 

As atividades de ensino seguirão um calendário acadêmico da LACG-FAMENE 

que deverá ser produzido semestralmente e divulgado para a comunidade acadêmica.  

 

Atividades de pesquisa 

 

As atividades de pesquisa deverão ser desenvolvidas pelos alunos junto com os 

professores orientadores e colaboradores da Liga ou outros pesquisadores interessados.  

A liga atuará na aproximação entre alunos e professores pesquisadores, de forma 

a facilitar o desenvolvimento da iniciação científica pelos alunos. 

Cada integrante da Liga, como parte das atividades de pesquisa, deverá 

apresentar um artigo científico escolhido pela Liga, em sessões científicas que ocorrerão 

uma vez ao mês, substituindo uma sessão aberta. 

As sessões científicas também seguirão o calendário acadêmico da LACG-

FAMENE. 

 

Atividades de extensão 

 

A Liga buscará parcerias com diversas entidades na área de saúde e demais ligas 

existentes na Faculdade, como forma de aprofundar o conhecimento acadêmico.  

Dentre as atividades de extensão, a LACG terá aulas práticas no laboratório de 

anatomia e técnica operatória da FAMENE, para possibilitar assim um estudo 

aprofundado da anatomia e de habilidades médicas. 

Como forma de aprofundar os conhecimentos na área cirúrgica, a liga buscará 

atividades ambulatoriais e de acompanhamento de cirurgias e pacientes cirúrgicos, junto 

a Hospitais ou outras instituições. 

 


