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RESUMO

Caracterização do problema: As Ligas Acadêmicas (LAs) são potentes
estratégias a serem utilizadas na Educação em Saúde, integrando o tripé
da formação Universitária de Ensino, Pesquisa e Extensão. São
primordialmente protagonizadas por estudantes que decidem aprofundar
seu conhecimento em determinado tema, de modo à aproxima-lo da
prática de atenção à saúde na sua área de interesse, oferecendo uma
diversidade de cenários, pelo aprender a fazer e o aprender a cuidar do
outro. No curso de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC Minas), a partir do ano de 2018, iniciou-se uma nova
fase de atividades, alavancada pelos próprios discentes, com a criação de
Ligas Acadêmicas, que englobam as diversas áreas de atuação do
Cirurgião-Dentista. Descrição das atividades: Neste contexto, tem-se a
criação da Liga Universitária de Saúde Coletiva (LUSC), que  visa
aproximar o aluno de uma prática ainda mais integrada da Odontologia
com a Sociedade e os Serviços Públicos em Saúde, levando em conta o
meio em que ele vive e os diversos fatores e determinantes que
interferem na saúde de cada Ser Humano. A LUSC é composta, por um
grupo de alunos que tendo interesses em comum organizaram para este
fim - compondo uma diretoria, junto à outros discentes que participam
das suas atividades como Ligantes, sendo orientados e tutorados por toda
equipe de professores das disciplinas da área de Saúde Coletiva do
presente curso, que auxiliam no planejamento e na elaboração das
atividades desenvolvidas, buscando compartilhar conhecimento, produzir
conteúdo e produção cientifica, além de seminários e simpósios, aulas
abertas, rodas de conversas, sejam elas realizadas presencialmente ou
utilizando-se do ambiente virtual, pelas Tecnologias da Informação e
Comunicação para sua realização, bem como as atividades de cunho
extensionista, por meio de ações sociais voltadas à população dos
municípios de Belo Horizonte/MG e RMBH. Um ponto importante a
destacar é a participação de Cirurgiões-Dentistas e Equipe de Saúde
Bucal, bem como dos demais profissionais da Secretaria Municipal de
Saúde – SMSA/PBH, pelo Ensino-Serviço, possibilitando ao aluno a
conscientização da importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, na
formação de todos os profissionais da área, conscientes da sociedade em
que vive. Resultados e perspectivas: A LUSC, desde o início das suas
atividades, têm buscado o envolvimento de alunos pela possibilidade de
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vivenciar uma realidade diferente do cotidiano acadêmico, promovendo
uma troca enriquecedora entre todos os envolvidos, pela reflexão
proporcionada pelas ações da Liga, na oportunidade de colocar em prática
o que foi aprendido em sala de aula e repassando esse conhecimento a
seus colegas e também à população. Considerações finais: A Liga
Acadêmica é um fenômeno ascendente no cenário acadêmico brasileiro e
que desabrochou no recorte temporal, coincidindo com as novas reformas
curriculares, bem como com as novas didáticas de ensino, possibilitando a
formação diferenciada do profissional de saúde, e também antecipando a
inserção de seus ligantes nos campos de atuação da sua profissão, por
meio do protagonismo e autonomia dos discentes.
PALAVRAS-CHAVE: Liga Acadêmica. Educação em Saúde. Saúde Bucal Coletiva.

2 PUC Minas, pedro.goncalvesferreira@hotmail.com
 PUC Minas, lucasdassilvaferreira@gmail.com
 PUC Minas, vivibraga2010@gmail.com
 PUC Minas, cristianalcarvalho@gmail.com
 PUC Minas, vaniaearaujo@gmail.com
 PUC Minas, evanildemmartins@gmail.com

1
2
3
4
5
6


