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A Liga Acadêmica de Medicina Tropical da Paraíba – LAMTROP é uma 

organização acadêmica dos alunos do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina 

Nova Esperança – FAMENE, sem fins lucrativos, com duração ilimitada, independente, 

de caráter multidisciplinar, coordenada por professores das disciplinas Parasitologia, 

Microbiologia, Imunologia e Infectologia, e regida pelo seu Estatuto. 

A LAMTROP visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão, de forma 

integrada. 

Na área de ensino, são objetivos da LAMTROP: 

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

nas disciplinas: Parasitologia, Microbiologia, Imunologia e Infectologia; 



 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. 

Na área de pesquisa, são objetivos da LAMTROP: 

 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. 

Na área de extensão, são objetivos da LAMTROP: 

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

outras atividades informativas relacionadas com as áreas de atuação da Liga 

Acadêmica de Medicina Tropical da Paraíba. 

São membros da LAMTROP: alunos do 1º ao 6º ano de Medicina de qualquer 

Faculdade ou Universidade da Paraíba, sejam elas públicas ou privadas. 

A LAMTROP funcionará em horário extracurricular nas dependências da Faculdade de 

Medicina Nova Esperança e outras que, porventura, venham a abrigar as atividades da 

Liga. 

São atividades obrigatórias para todos os membros da LAMTROP: Reuniões 

extraordinárias previamente marcadas em dia e horário fixados com uma semana de 

antecedência para discutir problemas administrativos da liga, atividades de pesquisa 

científica e participação em eventos. 

 


