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A LAP-PB fundamenta-se em por princípios éticos, morais e democráticos, interessado no 

conhecimento da relação entre pessoas e patologias que envolvem o Sistema Respiratório, em 

especial suas implicações biológicas, psíquicas, sociais e econômicas, que compreende o estudante 

como sujeito de sua aprendizagem, que pratica o processo de Educação Continuada. Está engajada 

na ampliação continuada do número de seus membros, em concordância com a manutenção do 

padrão organizacional de suas atividades. 

A LAP-PB (LIGA ACADÊMICA DE PNEUMOLOGIA DA PARAÍBA), fundada em Fevereiro 

de 2011, 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 do 

Estado da Paraíba, passando a ser regida pelo estatuto. Apresenta autonomia em suas decisões, e 

visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa e extensão, de forma integrada. 

Na área de ensino são objetivos da LAP-PB (LIGA ACADÊMICA DE PNEUMOLOGIA DA 

PARAÍBA): 

 Antecipar e complementar a vivência teórico-prático dos alunos da graduação. 

 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. 

 Desenvolver o hábito de observação, registro e divulgação de informações coletadas; 
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 Apoiar e participar de projetos de pesquisa aplicada que possam contribuir para o 

desenvolvimento científico e para a melhora das condições de assistência em Pneumologia 

no estado da Paraíba. 

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

atividades informativas relacionadas com sua área de atuação. 

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

pneumologia da região metropolitana de  João Pessoa. 

 Proporcionar experiências individuais e coletivas, através de vivências com as equipes de 

Pneumologia da região metropolitana de João Pessoa – PB. 

 Participar da criação de projetos de extensão universitária que visem a qualificação da 

formação em pneumologia. 

 Estimular a prática do trabalho interdisciplinar entre acadêmicos e profissionais da 

Pneumologia. 

O número de integrantes da LAP-PB (LIGA ACADÊMICA DE PNEUMOLOGIA DA 

PARAÍBA) será fixado em 22 membros, diretores e efetivos, podendo este número ser alterado 

anualmente de acordo com assembleia geral, convocada para esse fim. 

A LAP-PB (LIGA ACADÊMICA DE PNEUMOLOGIA DA PARAÍBA) funcionará em horário 

extracurricular nas dependências de hospitais conveniados ou em outras localidades pré-

determinadas, caso seja necessário. 

São atividades obrigatórias para todos os membros fundadores e efetivos da LAP-PB (LIGA 

ACADÊMICA DE PNEUMOLOGIA DA PARAÍBA): 

 Atividades práticas quinzenais previamente marcadas em dia e horário fixados, conforme 

cronograma de atividades; qualquer alteração deverá ser comunicada com, pelo menos, uma 

semana de antecedência. 

 Apresentação de um caso clínico em forma de seminário durante as reuniões quinzenais. 

 Apresentação ou discussão de artigo científico a cada semestre. 

 Comparecer a eventos, palestras ou congressos promovidos pela LAP-PB (LIGA 

ACADÊMICA DE PNEUMOLOGIA DA PARAÍBA). 

 Desenvolver pelo menos um projeto de pesquisa, com publicação em congressos e/ou 

revistas da área. 

 


