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DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL – 

LIGAS ACADÊMICAS/UFMS 
 

1. Título da Liga: Liga Acadêmica de Saúde da Família e Comunidade da Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul - Campus Três Lagoas 

 

2. Identificação do(a) Coordenador(a) 

Nome: Priscila Balderrama 

E-mail: priscilabalderrama@gmail.com 

Unidade: Campus de Três Lagoas (CPTL) 

 

3. Curso(s) envolvido(s) / Unidade(s): Medicina e Enfermagem - CPTL 

 

4. Carga horária total prevista: 10 horas semanais – 350h/ano 

 

5. Detalhamento das Ações / Atividades da Liga 

 

Nº de Discentes UFMS envolvidos  Nº de Discentes externos envolvidos  

Nº de Colaboradores UFMS envolvidos  Nº de Colaboradores externos envolvidos  

Nº de Cursos UFMS envolvidos  Nº de Cursos externos envolvidos*  

Nº de Unidades UFMS envolvidas  Nº de Unidades externas envolvidas*  

* Citar Cursos e Unidades externas envolvidas:______________________________________ 

 

6. Objetivos Específicos 

6.1. Objetivos de Ensino: Elaborar técnicas para o conhecimento teórico acerca de situações que 

englobam a saúde no âmbito individual e comunitária, com ênfase para a atuação no cenário da Atenção 

Primária à Saúde. 

 

6.2. Objetivos de Pesquisa: Aprimorar as habilidades de investigação científica, em suas diversas 

modalidades, e o raciocínio crítico de ligantes, considerando a problematização como fator inicial para o 

desenvolvimento de pesquisas.  

 

6.3. Objetivos de Extensão: Democratizar informações teórico-práticas através de ações voltadas à 

comunidade de Três Lagoas. Promover atividades que envolvam diversos campos de ensino e prática, 

visando uma formação profissional qualitativa e elevando o vínculo entre Sociedade e Universidade.  

 

6.4. Objetivos das Ações Integradoras (Ensino, Pesquisa e Extensão): 
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Nº de Atividades de Ensino  

Nº de Atividades de Pesquisa  

Nº de Atividades de Extensão  

Nº de Ações de Integradoras - Ensino, Pesquisa e Extensão  

Nº de Ações de Integradoras - Ensino e Extensão  

Nº de Ações de Integradoras - Pesquisa e Extensão  

Nº de Ações na Rede de Ensino Pública de Educação Básica  

 

7. Metodologia (o que? como? onde? quem?) 

7.1. Para atender aos objetivos de Ensino: Os discentes ligantes irão elaborar seminários com 

apresentações orais e/ou audiovisuais sobre temas anteriormente eleitos em consonância com o 

coordenador. Tais atividades serão realizadas com o uso de tecnologias de informação. 

7.2. Para atender aos objetivos de Pesquisa: Serão realizadas capacitações em metodologia científica 

geral e específica para as demandas dos projetos desenvolvidos por docentes do curso. Através dos 

seminários, será estimulada a busca por artigos científicos para consolidação e complementação de 

informações, e, ao longo de cada ciclo anual, os ligantes serão estimulados a desenvolver revisões de 

literatura pertinentes a alguma temática de interesse trabalhada nesse período, assim como relatos de 

casos com os quais os ligantes tenham contato e publicações originais.  

7.3. Para atender aos objetivos de Extensão: Serão desenvolvidos projetos de extensão com o objetivo 

de fornecer subsídios para a atuação profissional na área de Saúde da Família e Comunidade, nos cenários 

de Atenção Primária à Saúde. No ano de 2020, devido a pandemia da COVID-19, a LASFC desenvolverá 

projetos de extensão relacionados a temática. 

 

8. Resultados Esperados 

8.1. Ensino: Aprimoramento de conhecimentos, atitudes e habilidades referentes a Saúde da Família e 

Comunidade, no cenário da Atenção Primária à Saúde. Formação acadêmica voltada para atuação no 

contexto da Atenção Primária à Saúde.  

8.2. Pesquisa: Produção de artigos de revisão de literatura, análise de dados epidemiológicos e 

publicações originais na área.  Participação dos ligantes em eventos científicos com apresentação de 

trabalhos. Formação de acadêmicos com a capacidade de manterem-se atualizados e de serem ativos 

dentro da comunidade científica. Participação dos ligantes em projetos de pesquisa de docentes 

colaboradores com colaboração na publicação.  

8.3. Extensão: Desenvolvimento do Documentário - “Por trás das máscaras: lições e visões de uma 

pandemia”. Desenvolvimento do projeto de extensão: “Rodas Virtuais de Conversa da LASFC”. 
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Previsão da Quantidade de 

Público a ser Impactado 
Interno Externo 

Ensino   

Pesquisa   

Extensão   

TOTAL   

 

  

9. Recursos necessários 

 

Computadores e internet (dos membros da Liga) 

Salas de aula do bloco VIII;  

Projetor audiovisual;  

Impressora;  

Pincéis para quadro branco;  

Notebook;  

Computadores. 
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