
LIGA ACADÊMICA DE INFECTOLOGIA DA PARAÍBA – LAIP 

 

A Liga Acadêmica de Infectologia da Paraíba – LAIP é uma entidade sem fins 

lucrativos, fundada em abril de 2012 na cidade de João Pessoa, integrando os cursos de 

Medicina da FAMENE, FCM e UFCG. Tem duração ilimitada, com a finalidade de aprimorar 

os conhecimentos teóricos e práticos pertinentes à área da infectologia. 

DIRETORIA 

Presidente: Rurick Chumacero Vanderlei. E-mail: rurickchumacero@hotmail.com.  

Tel.: (83) 8708-8313 

Vice-presidente: Nilson Resende Lomanto. E-mail: cinholomanto@hotmail.com. 

Tel.: (83) 9932-0319 

Diretora Executiva: Ana Beatriz Nepomuceno Cunha 

Secretários: Cynthia Karina de Mesquita Costa 

  Lucas de Araújo Freire Santos 

Diretores científicos: Bruna Silva de Oliveira 

  Rafael de Sá Fernandes 

Diret. de comunicação e eventos: Gabriela Amorim Baía 

Diretoras financeiras: Cecília Estrela Rodrigues de Castro 

Camila Job da Silveira 

Diretor de ensino: Bruna Gadelha Dornelas 

Christiane Maria Costa Dias de Barros  

Diretor de pesquisa e extensão: Maria Isabel Nunes Gomes 

  Natália Assis da Nóbrega  

 

Orientador: Nilma Maria Porto de Farias. 

 

Email da Liga: ligainfectologiapb@gmail.com 

Redes sociais: facebook.com/ligainfectologiaparaiba 

twitter.com/liga_laip 

 

Objetivos: 

 

 Estimular debates sobre a disciplina, a fim de orientar alunos de Medicina com relação 

ao manejo clínico de doenças infecciosas; 
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 Apoiar a vivência teórico-prática dos estudantes da graduação; organizar eventos e 

outras atividades informativas relacionadas com as áreas de atuação da liga; 

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

desenvolvimento científico; orientar a sociedade em geral sobre a prevenção de 

doenças infecciosas; 

 Promover cursos, seminários, estudos e jornadas para melhor capacitação técnica, 

científica e cultural dos estudantes e profissionais relacionados à área da saúde e 

promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e epidemiológicos na 

área da saúde. 

 Visa à discussão de casos clínicos relacionados à Infectologia, de modo a aprimorar e 

expandir os conhecimentos dos acadêmicos em relação às moléstias infecciosas e a 

realização de atividades práticas como seguimento de ambulatórios na unidade de 

moléstias infecciosas. 

 


