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PLANO DE TRABALHO DE LIGAS ACADÊMICAS DA UFSJ-CCO
NOME DA LIGA
ABREVIAÇÃO

RESUMO DO

PLANO

ÓRGÃOS

PARTICIPANTES
DETALHAMENTO DA PROPOSTA

INTRODUÇÃO E

JUSTIFICATIVA

OBJETIVOS

Objetivos Gerais: 

I  -  Proporcionar  aos  seus  membros,  bem  como  ao  corpo  docente  e
discente  do  Curso  de  Graduação____________,  o  aprofundamento
teórico  e  prático,  na(s)  Disciplina(s)  de
___________________________________________.
II  -  estimular  a  pesquisa  científica,  na(s)  disciplina(s)  de
___________________________________________,  bem  como  a
apresentação e publicação de seus resultados;
III - contribuir com a melhoria do atendimento e da qualidade de vida
dos pacientes e da comunidade, através de uma constante interação com
os estabelecimentos de saúde e com a Sociedade de uma maneira geral.  
IV – maior inserção do discente à prática médica, bem como a atividades
de pesquisa e extensão;

Objetivos Específicos:
Na área de ensino, são objetivos:
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I  –  Congregar  acadêmicos  e  docentes  dos  Cursos  da  área  da  Saúde
interessados  no  aprendizado  e  desenvolvimento  teórico-prático  da(s)
disciplina(s) de ____________________________ e suas implicações na
prática médica;
II – organizar e auxiliar promoções de caráter científico e social que visem
o aprimoramento da formação médica.
III – estabelecer novas práticas transformadoras com a devida orientação
social e geradora de novos horizontes para a formação do profissional;
IV - Ampliar o objeto da prática médica atingindo outras determinantes
do  processo  saúde-doença,  além  de  dispor  de  novos  conhecimentos
úteis para a Medicina;
V - Ampliar o plano de ensino, visando integrar o tema da liga a outras
áreas de conhecimento, ao Sistema Único de Saúde e realizar extensão
em comunidade respeitando seus costumes e obtendo uma boa resposta
da mesma;
Na área de pesquisa, são objetivos:
I  -  Desenvolver  o  hábito  de  observação,  registro  e  divulgação  de
informações coletadas;
II - Apoiar e participar de projetos de pesquisa que possam contribuir
para o desenvolvimento científico;
III - Estimular a elaboração e apresentação de relatos de casos clínicos;
Na área de extensão, são objetivos:
I  –  Disseminar  os  conhecimentos teóricos  numa tentativa  de servir  à
comunidade;
II – Desenvolver na comunidade um programa educativo e campanhas
sobre prevenção, através de palestras e oficinas teóricas;
III – Possibilitar a reflexão a respeito de um olhar voltado às necessidades
sociais e  entender o paciente como um ser não compartimentalizado,
garantindo uma prática mais ampla no exercício da cidadania;
IV – Estabelecer parcerias com as Unidades Básicas de Saúde, Hospitais
da região e outros estabelecimentos de saúde;
V  –  Organizar  e  participar  de  cursos,  palestras,  jornadas,  congressos,
simpósios e outras atividades informativas relacionadas com as áreas de
atuação da Liga;

METODOLOGIA

1. Das atividades de ensino (plano teórico):

2. Das atividades de ensino (plano prático):
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3. Do sistema de avaliação: 

4. Das atividades de extensão:

5. Das atividades de pesquisa:

CRONOGRAMA

20__/__
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ATIVIDADES J F M A M J

Processo seletivo 20__: edital e

preparação.

Processo seletivo 20__: prova

Reuniões clínicas (Xx/semana)

Reuniões administrativas (Xx/mês)

Oficinas práticas (Xx/bimestre)

Projeto de pesquisa

Projeto de extensão: capacitação

Projeto de extensão: execução

Avaliação (Xx/trimestre)

20__/__

ATIVIDADES J A S O N D

Processo seletivo 20__

Reuniões clínicas (XXx/semana)

Reuniões administrativas (XXx/mês)

Oficinas práticas (XXx/bimestre)

Projeto de pesquisa

Projeto de extensão: confecção

Projeto de extensão: aprovação

Projeto de extensão: capacitação

Avaliação (Xx/trimestre)

.
RECURSOS

HUMANOS

ENVOLVIDOS:

REFERÊNCIAS
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BIBLIOGRÁFICAS

____________________________________________________________

Coordenador(a) Docente da Liga

_____________________________________________________________

Diretor(a) Geral da Liga

 ______ de _________________ de ______

Divinópolis-MG


