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APRESENTAÇÃO 
 
 

Ligas Acadêmicas podem ser definidas como grupos de estudos vinculados a Instituições de Ensino              
Superior, estruturados no tripé ensino-pesquisa-extensão, organizados, geralmente, por estudantes de          
graduação da área da saúde e orientados por um professor coordenador. O trabalho de cada Liga                
Acadêmica de Saúde da Família contribui significativamente a nível local para desenvolver o interesse dos               
estudantes pela Atenção Primária à Saúde à medida que viabiliza que eles sejam expostos a ela de forma                  
motivadora, que a vivenciem e sejam contagiados emocional e racionalmente. 

Você faz parte de uma Liga? Se sim, já sentiu que o desenvolvimento dela estava abaixo do                 
potencial ou que as atividades não estavam sendo eficazes? Já se sentiu desanimado ou sobrecarregado               
por perceber que estava desempenhando muitas das funções do projeto praticamente sozinho? Pois bem,              
neste manual vamos conversar sobre como iniciar, manter funcionando e evoluir o projeto da sua Liga                
Acadêmica de Saúde da Família de forma a impactar positivamente o seu meio de atuação e comunidade,                 
mas buscando não prejudicar a sua saúde mental e a dos seus colegas. 

Lembre-se também que a ALASF estará sempre disponível para te auxiliar no que for necessário.               
Entre em contato conosco através do nosso site, redes sociais ou diretorias regionais. 
 
 
 
 

Brasil, 03 de novembro de 2019. 
 
Gabriel Müller De Bortoli 
Presidente ALASF 2018-2019 
Diretor Regional Sul ALASF 2017 
Ligante da Liga de MFC da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2015 
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COMO FUNDAR A SUA LIGA ACADÊMICA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA EM 7 PASSOS 

 
 
1) Arranjar um grupo de colegas interessados 

Três a quatro colegas de um ou mais cursos – a depender da proposta da Liga – já é um ótimo                     
número; mas, quanto mais, melhor! Lembre-se também que as Diretorias Regionais da ALASF estão              
disponíveis para te auxiliar durante todo o processo. 
 
2) Encontrar um(a) professor(a) da faculdade que se interesse sobre o assunto e aceite ser o                
coordenador(a) da Liga 

Procure alguém do Departamento de Medicina de Família e Comunidade, Medicina Preventiva,            
Saúde Coletiva, Medicina Social ou mesmo Cínica Médica. Porém, tem de ser alguém que realmente goste                
e entenda a APS e a MFC. O(A) professor(a) coordenador(a) tem a função de representar a Liga diante da                   
faculdade e orientar atividades e pesquisas que a Liga venha a desenvolver. Terá também caráter               
consultivo em relação às decisões da diretoria da liga. 
 
3) Ter uma diretoria discente e estatuto 

Cada liga tem uma formação diferente, de acordo com as necessidades do momento. Há ligas, por                
exemplo, que tem presidente, vice, tesoureiro e secretário e eles decidem entre si tudo que diz respeito às                  
atividades (normalmente, essa formação ocorre quando a liga está no início). Com o passar do tempo e a                  
necessidade de cada Liga, pode-se ampliar os cargos e funções criando coordenadorias para cada área de                
atuação do grupo. Em relação ao estatuto, ele é de grande importância para embasar as tomadas de                 
decisão do grupo, por isso recomenda-se que toda Liga tenha um. Há um capítulo neste manual tratando                 
especificamente desse assunto. 
 
4) Vincular a Liga à Instituição de Ensino Superior (IES) 

Com o apoio da IES, a Liga certamente terá maior respaldo para realizar os seus encontros,                
reservar salas, desenvolver pesquisas e outros projetos, emitir certificados, etc. Algumas Ligas são             
registradas como projetos de extensão da universidade; outras são formalizadas junto ao Centro ou              
Diretório Acadêmico. Informe-se como funciona na sua IES junto ao seu professor coordenador, ele deve               
estar presente durante todo o processo. Lembre-se também que a ALASF está disponível para te ajudar e                 
faça a associação da sua Liga através do nosso site www.alasf.com.br, não há nenhum custo ou anuidade. 
 
5) Montar um plano de ensino 

Organize um plano de ensino contendo as atividades de ensino, pesquisa e extensão que serão               
desenvolvidas pela Liga durante o semestre ou ano. Ter esse plano – pelo menos semiestruturado – a priori                  
facilita a trabalho e participação dos membros em torno das atividades. Também há um capítulo neste                
manual tratando especificamente desse assunto. 
 
6) Após cerca de um ano de funcionamento, prepare eventos como cursos ou simpósios e convide                
novos membros 

A fim de incentivar o ingresso de novos membros e angariar fundos para os projetos da Liga,                 
convide os professores para darem aulas e cobre uma quantia pela inscrição. Durante o evento, faça um                 
convite para novas pessoas participarem da Liga. Algumas Ligas realizam processos seletivos através de              
provas sobre conceitos básicos da APS e MFC. 
 
7) Estimule os membros da Liga a comparecerem aos eventos relacionados à APS e aos congressos                
estaduais, nacionais e internacionais de MFC 

Divulgue os eventos, organize transporte, estadia e inscrições a baixo custo para os membros da               
Liga irem. Quanto mais participamos de congressos, maior é a tendência de nos interessarmos pela APS e                 
MFC e nos envolvermos com ela através da Liga ou outros meios. Conte com a ALASF também para isso! 
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COMO MANTER E DESENVOLVER A SUA LIGA 
ACADÊMICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 

O trabalho em Ligas Acadêmicas geralmente é voluntário e colaborativo. Essa forma de             
desenvolvimento de projetos tem algumas particularidades e dicas importantes de se levar em consideração              
durante a sua construção. A seguir, conversaremos sobre elas. 
 
1) HAVERÁ MOMENTOS EM QUE ALGUMAS PESSOAS ESTARÃO MAIS AFASTADAS E OUTRAS            
ESTARÃO MAIS ATUANTES. RELAXE, ISSO É NORMAL 

Participar de um trabalho voluntário colaborativo envolve entender que cada integrante está em um              
momento da sua vida como um todo, de modo que a priorização dada aos trabalhos da Liga por parte de                    
cada um é oscilante. Ou seja, dependendo da situação que cada pessoa está vivendo em relação às suas                  
necessidades pessoais, família, amigos, relacionamentos, estudos, trabalho ou outros projetos da sua vida,             
ela vai dar um nível de prioridade maior ou menor para executar o trabalho pelo qual é responsável dentro                   
da Liga. Nesse contexto, é muito importante que não pressuponhamos falta de vontade por parte dos                
colegas que estão menos ativos, pois ações baseadas nessa pressuposição podem desincentivá-los de vez              
a participar da Liga, causando mal estar, diminuindo a potencial força de trabalho do grupo – uma vez que                   
haverá um integrante a menos – e fazendo com que corramos o risco de estarmos sendo extremamente                 
insensíveis – no caso de a pessoa estar passando por algum problema sério do qual não estamos cientes,                  
por exemplo. 

Também é fato que, se muitas pessoas estiverem afastadas e poucas estiverem atuantes, isso              
pode impedir o desenvolvimento de alguns projetos dentro da Liga naquele determinado momento. Com              
vistas a minimizar esse problema, conversaremos mais adiante sobre como motivar, de forma geral, os               
integrantes da liga; porém, é necessário e tranquilizador entender que alguns projetos não darem certo faz                
parte do jogo, sendo importante refletir criticamente sobre o que ocorreu e podendo-se tentar executá-los               
novamente de forma aprimorada em um momento mais propício. 
 

O que conversamos acima pode ficar mais claro e embasado a partir da Teoria das Necessidades,                
publicada pelo psicólogo norteamericano Abraham Maslow em 1954. 

 
Pirâmide de Maslow 

 
Na base dessa pirâmide estão as necessidades mais urgentes de cada indivíduo, relacionadas às              

nossas necessidades fisiológicas e, no topo, as realizações pessoais. De acordo com Maslow, as pessoas               
tendem a perseguir suas realizações pessoais (e.g. Liga Acadêmica) só depois de resolverem suas              
necessidades mais basais, aquelas relacionadas à fisiologia, segurança, vida social e estima. 
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2) A PRODUÇÃO E A MOTIVAÇÃO DO GRUPO 
Quanto mais participantes tem a Liga, maior é o potencial de produção dela. Porém, para que esse                 

potencial se transforme em produção de fato, é necessário que os participantes dediquem seus tempos e                
energias à Liga; ou seja, a qualidade da participação, e não só a quantidade de membros, é importante.                  
Portanto, todo o tempo investido pelos participantes relacionado a toda a energia que eles despendem               
durante esse tempo é potencializado pela organização do grupo e resulta na produção da Liga. Talvez a                 
equação abaixo ilustre de maneira mais clara esse raciocínio: 
 

 PRODUÇÃO  TEMPO DEDICADO PELO GRUPO ENERGIA DEDICADA PELO GRUPO(∑
 

 
 ×  ∑

 

 
 )

ORGANIZAÇÃO

=   

 
Logo, quanto mais pessoas investindo tempo e energia de acordo com o seu engajamento (i.e. cada                

um contribuindo com o que tem e como pode) e quanto maior o engajamento de cada um dos participantes                   
individualmente (i.e. tempo e energia dedicados), maior é a produção e impacto que a Liga faz no seu meio                   
de atuação. Percebe-se, dessa maneira, que o cenário ideal seria que a Liga tivesse muitos membros e                 
todos muito engajados. Nesse sentido, podemos incorporar métodos de trabalho que aumentam a             
motivação e quantidade de membros nas nossas Ligas, apesar de já termos conversado e estarmos cientes                
de que é normal não haver 100% de engajamento de todos a todo momento. 

 
Para começarmos, é interessante entendermos a Pirâmide de Engajamento. A partir dela, é             

possível perceber que o engajamento é um contínuo que compreende desde pessoas que só observam,               
passa pelas que fazem contribuições pontuais em tarefas mais rápidas e menos demandantes, pelas que se                
veem como coadjuvantes e participam quando o projeto está funcionando bem, até chegar nas pessoas que                
são super engajadas e proativas, que sugerem pautas e não deixam de atuar mesmo quando o projeto está                  
passando por fases difíceis. Normalmente, tem-se mais participantes da Liga próximos à base dessa              
pirâmide do que próximos ao seu topo. 

 

 
Pirâmide de Engajamento. Fonte: adaptado do site do Greenpeace. 
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Cientes desses diferentes níveis de engajamento, como podemos fazer para estimular as pessoas a              
escalarem a pirâmide? Uma outra teoria motivacional que pode nos ajudar em relação a isso é a Teoria da                   
Autodeterminação (TAD), desenvolvida nos anos 70 por Edward L. Deci e Richard Ryan, que está resumida                
no esquema abaixo: 

 
Segundo a TAD, o estado motivacional das pessoas para participar de um determinado projeto (i.e.               

seu nível de engajamento) encontra-se em um ponto dentro do espectro da motivação. Esse espectro tem                
como ponto mais baixo a desmotivação; como intermédio, a motivação extrínseca (i.e. advinda de fontes               
externas), e, como ponto mais alto, a motivação intrínseca (i.e. interesse puro). O estado motivacional de                
um indivíduo pode ser regulado para cima ou para baixo através de fatores que estimulam ou desestimulam                 
a motivação extrínseca, os quais o fazem atuando em uma das três “Necessidades Psicossociais Básicas”. 

As três “Necessidades Psicossociais Básicas” são: pertencimento, competência e autonomia. Cada           
um desses pilares é um terreno fértil para se pensar em formas de estimular a motivação dos participantes,                  
uma vez que trazem consigo a potencialidade de promover internalização e integração dos valores e               
objetivos do projeto pelo self do participante. Abaixo, conversaremos mais sobre cada uma dessas              
necessidades. 
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A. Pertencimento 
Em muitos contextos, os ambientes da faculdade e hospital já são bastante desgastantes e muitas               

vezes reproduzem características como a competitividade deletéria, cobranças exageradas com prazos           
apertados, pressão, falta de empatia e preconceitos. Dadas essas situações, faz-se importante que a Liga               
não as reproduza, que seja identificada pelos seus participantes como um ambiente de saúde, tenha uma                
atmosfera inclusiva, respeitosa e segura, baseada em afeto, em que as pessoas interajam, criem vínculos e                
possam expor as suas ideias sem serem alvo de críticas destrutivas. Além de um grupo de estudos e                  
desenvolvimento de projetos, a Liga também pode ser um ambiente para se desabafar e marcar encontros                
festivos em alguns momentos, por que não? Às vezes, é justamente disso que o grupo precisa para                 
fortalecer seus vínculos, empatizar e, posteriormente, produzir mais. 

A fim de promover a sensação de pertencimento, é necessário deixar claro através de ações que                
todos têm importância e constróem a Liga coletivamente. Isso pode ser feito nas reuniões ouvindo-se a                
opinião de todos acerca das demandas da Liga, perguntando-se ativamente a opinião de quem costuma               
não se manifestar espontaneamente (cuidando para não gerar tensão), levando-se em consideração essas             
opiniões nas tomadas de decisões e dividindo-se as tarefas encaminhadas entre todos os participantes de               
forma proporcional ao nível de engajamento de cada um (ter uma tarefa contribui para o participante se                 
sentir pertencente ao grupo). Também traz pertencimento o compartilhamento com o grupo de conteúdos              
que relembrem os participantes dos motivos pelos quais começaram a participar da Liga, tais como               
documentários, notícias estimulantes e vídeos promocionais sobre APS, Saúde da Família e assuntos             
relacionados; essa prática é potencializada quando o conteúdo compartilhado tem uma relação mais direta              
com os projetos da Liga. Organizar formas acessíveis e coletivas de comparecer a congressos ou outros                
eventos relacionados à APS é outra boa maneira de desenvolver união e pertencimento. 
 
B. Competência 

As pessoas costumam se sentir motivadas por desafios que sintam que possam vencer. Portanto,              
no âmbito das Ligas, é interessante que as tarefas encaminhadas sejam distribuídas de forma que cada                
participante fique com uma função pela qual tenha mais interesse e que lhe desafie intelectualmente, não                
sendo fácil demais a ponto de não estimulá-lo nem difícil demais a ponto de ele desistir antes de concluir a                    
tarefa. 

Para se ter uma ideia do nível de dificuldade da tarefa a ser atribuída para cada participante, o                  
semestre em que ele se encontra no curso pode ser um indicador relevante. De qualquer forma, perguntar é                  
sempre a maneira mais confiável de se saber se o participante acha que conseguiria desempenhar a tarefa                 
ou não, sendo importante também oferecer a ele a possibilidade de pedir ajuda sempre que sentir                
necessidade. 

Compartilhar feedbacks positivos e agradecimentos das pessoas atingidas pelas atividades da Liga            
tem potencial de dar aos participantes a sensação de autoeficácia e competência. Elogiar os participantes               
preferencialmente em público e fazer críticas construtivas preferencialmente em particular também são boas             
práticas relacionadas a esse pilar. 
 
C. Autonomia 

Quem gosta de ser controlado? O ser humano tende a ter gosto por criar, ter possibilidades de                 
escolha, colocar em prática as suas ideias e desenvolver projetos que sejam racional e emocionalmente               
justificáveis do seu ponto de vista. Fornecer autonomia aos participantes da Liga é fundamental para que                
ela prospere; por isso, deve-se criar um ambiente de relacionamento horizontal tanto entre os estudantes               
participantes de diferentes cursos e semestres, quanto entre os estudantes e o professor coordenador da               
Liga. Um relacionamento horizontal não é aquele em que se evita fazer oposição à opinião dos colegas e se                   
encaminha sugestões ineficazes; mas, sim, um ambiente em que se ouve a todos com respeito e de forma                  
imparcial, decidindo-se coletivamente pelo melhor encaminhamento a partir de todo o acúmulo gerado pelos              
diferentes pontos de vista levantados durante uma discussão. 

Para que exista, de fato, um ambiente horizontal, as informações acerca da Liga e de seus projetos                 
precisam ser periodicamente compartilhadas entre todos os participantes e mantidas ao fácil acesso de              
todos; bem como a comunicação e os repasses precisam ser contínuos. Assim, dá-se condições para que                
surjam ideias por parte de todos dos integrantes, de forma a corresponsabilizá-los e aumentar a sua                
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autonomia. Uma prática interessante é deixar que quem deu uma determinada ideia fique responsável por               
operacionalizá-la, pois essa pessoa tende a estar mais motivada que as demais para fazer dar certo o que                  
propôs. 

Por fim, pode parecer contrassensual, mas aplicar recompensas e punições pela execução de             
tarefas tende a inibir a motivação dos participantes em médio e longo prazos por serem formas de controle                  
tanto quanto metas impostas. Essas medidas podem funcionar em curto prazo, quando não se tem muito                
tempo disponível e para fins específicos (e.g. para a elaboração de um resumo a ser submetido em um                  
congresso); entretanto, não devem figurar entre as práticas adotadas como rotina pela Liga. 
 

Conversamos acima sobre diversas formas de se estimular as Necessidades Psicossociais Básicas,            
inclusive deve ter sido possível perceber que a divisão em três pilares tem objetivo mais didático do que                  
funcional, uma vez que em diversas situações uma ação estimula a motivação por mais de um dos pilares.                  
Provavelmente, de forma consciente ou inconsciente, boa parte dessas ações já devem estar sendo              
colocadas em prática na sua Liga; mas, agora, empoderado da teoria, cabe a você usar a criatividade e                  
identificar quais outras práticas fariam sentido de serem exercitadas na sua realidade. Lembre-se que a               
ALASF existe também para te ajudar nisso. 
 
 
3) O MEMBRO INATIVO: O QUE FAZER QUANDO ALGUM MEMBRO PERSISTE NÃO CUMPRINDO A              
SUA FUNÇÃO DE FORMA QUE ESTÁ PREJUDICANDO SIGNIFICATIVAMENTE O GRUPO 

Antes de tudo, respire, acalme-se, conte até dez e esforce-se para lembrar que as pessoas têm os                 
seus motivos para não estarem atuantes, cada uma dá o melhor que pode. Nesses casos extremos em que                  
os estímulos motivacionais não funcionarem, pode-se proceder com algumas medidas: 
 
A. Perguntar ao membro o que pode ser feito para ajudá-lo 

Ofereça as condições necessárias para que ele cumpra as suas funções e mantenha-se disponível              
para ajudar sempre que for necessário. O que queremos, fundamentalmente, é que ele se engaje mais e                 
permaneça na Liga. 
 
B. Convidar alguém para ajudar a pessoa inativa e assumir as mesmas funções que ela 

Essa solução costuma ser a mais sutil e eficaz. Porém, para empregá-la, é necessário existir outro                
participante engajado o suficiente para assumir as funções de quem está inativo, o que nem sempre é a                  
realidade. 
 
C. Usar reforços positivos e negativos com delicadeza 

Antes de proceder com essa medida, certifique-se de que a pessoa não está passando por um                
problema pessoal importante; pois, se ela estiver, você pode estar agindo de forma bastante inconveniente               
e insensível. 

Os referidos reforços são aqueles mesmos que desaconselhamos alguns parágrafos atrás, porém,            
infelizmente, situações extremas requerem medidas extremas. Aplicar recompensas (e.g. desconto em           
congressos), punições (e.g. possibilidade de não ganhar certificado) ou constrangimentos (e.g. perguntar            
sobre o andamento das tarefas em particular ou em frente ao grupo) pode fazer com que o membro inativo                   
se mobilize para terminar uma ou outra tarefa específica; entretanto, essas medidas não são sustentáveis,               
fazendo-se importante iniciar uma concomitante busca ativa por outros participantes que aceitem ajudar e              
assumir as mesmas funções que o membro inativo. 
 

Ao se proceder com as medidas acima, pode acontecer de o referido membro inativo ficar               
constrangido e pensar em não participar mais da Liga. Não queremos isso, pois ele um dia teve interesse e                   
uma pessoa não participando da Liga é uma pessoa a menos sendo sensibilizada pela APS. Portanto, é                 
interessante deixar claro para esse membro que ele é bem-vindo e que pode participar das atividades, bem                 
como voltar a participar da coordenação quando estiver mais disponível. Nesse mesmo sentido, expulsar              
membros da Liga não costuma ser uma boa estratégia. 
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4) SOBRE A DIVISÃO DE FUNÇÕES, A COMUNICAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DENTRO DA LIGA 
Um objetivo que leva a se optar pelo trabalho colaborativo é, justamente, não sobrecarregar              

ninguém. Todos temos outros afazeres e responsabilidades além da nossa Liga, sendo importante             
mantermos em mente a empatia pelo tempo e saúde mental dos nossos colegas. Falamos muito em                
empatia na área da saúde e na APS, porém, muitas vezes, não a exercitamos com as pessoas mais                  
próximas em função de estarmos atordoados pela correria do dia a dia ou por naturalizarmos que algum                 
colega esteja sempre sobrecarregado no que diz respeito às tarefas geradas pela Liga. É importante               
estarmos atentos a isso, dividindo as tarefas de forma equitativa e oferecendo ajuda para que os colegas                 
não fiquem sobrecarregados, tanto porque isso faz mal para eles quanto porque permanecer             
sobrecarregado é um estímulo para que deixem o projeto. Quando essa empatia é exercitada, os               
participantes da Liga sentem que é sustentável permanecer atuante, pois estão amparados pelos colegas e               
podem contar com eles sempre que precisarem. 

Por outro lado, existem pessoas que têm uma tendência a assumirem voluntariamente muitas             
tarefas na Liga por sentirem-se mais aptas a executá-las do que os demais participantes, por estarem                
ansiosas pelos resultados ou por outros motivos. Se você é uma dessas pessoas, uma dica: desapegue-se.                
Delegar tarefas e manter os espaços abertos para serem ocupados é importante para corresponsabilizar e               
engajar novos membros. 

A divisão de funções traz muito potencial e é inerente ao trabalho colaborativo das Ligas. Nela, cada                 
integrante assume algumas tarefas com vistas a compor o projeto como um todo. Para que isso ocorra de                  
forma organizada, é necessário que haja uma comunicação eficaz e harmoniosa entre os integrantes da               
Liga. Nesse sentido, repasses ao grupo devem ser feitos com periodicidade, mantendo todos informados              
acerca das atualizações dos projetos e das discussões relacionadas à Liga, pois cada informação pode ser                
importante para a orientação do trabalho de cada integrante. Um fenômeno interessante do trabalho em               
grupo é que quanto mais pessoas se mostram engajadas individualmente, mais engajamento tende a              
acontecer por parte de todo o grupo e vice-versa; portanto, é recomendável não deixar a comunicação no                 
grupo cessar por muito tempo. 

Além do conteúdo a se comunicar, a maneira com que se comunica faz toda a diferença para                 
manter a harmonia e a boa vontade entre o grupo, principalmente quando se trata de críticas ou                 
discordâncias de opiniões, as quais são inevitáveis e cotidianas no trabalho coletivo. Quando não              
conseguimos comunicar esse tipo de conteúdo diretamente à pessoa que está nos gerando frustração, raiva               
ou alguma outra emoção negativa, corremos o risco de acabar dando vazão a essa emoção por meio de                  
fofocas ou falando mal de um colega para os outros, o que pode gerar cisões e desarmonia no grupo. Com                    
vistas a evitar isso, ter em mente as duas seguintes técnicas e disseminá-las na Liga pode ajudar; mesmo                  
que elas possam parecer um pouco robóticas no começo, depois de internalizadas passam a ser utilizadas                
espontaneamente. 
 
A. As 3 características de uma crítica construtiva 

A maioria de nós gosta de melhorar e está aberto a receber críticas quando elas não ofendem. Para                  
que uma crítica seja construtiva, são importantes 3 características: que ela seja específica , que sejamos               
positivos  ao enunciá-la e que façamos uma sugestão.  

Por exemplo, se quero dizer a um colega de Liga que ele ter faltado a uma atividade me                  
sobrecarregou, posso enunciar da seguinte forma: “Fulano, sabe a atividade X para a qual estávamos               
escalados juntos? Então, acabei me sentindo sobrecarregado em função de você não ter ido. Acho que, de                 
forma geral, trabalhamos bem juntos; mas peço que você me avise e troque com alguém quando souber                 
que não poderá estar presente, pode ser? Assim poderíamos evitar esse problema”. 

 
B. Os 4 passos da Comunicação Não-Violenta (CNV) 

A CNV foi publicada nos anos 2000 por Marshall Rosemberg. É interessante ter contato com toda a                 
teoria, porém, uma técnica prática e bastante útil trazida por ela são os 4 passos da Comunicação                 
Não-Violenta: 
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O terceiro aspecto que vamos discutir nesse tópico é a organização, a qual está intimamente               
relacionada à divisão de tarefas e comunicação. Mostrar organização passa credibilidade aos participantes             
da Liga, causando a sensação de que é importante contribuir e se engajar nos projetos, pois dá a percepção                   
de que o trabalho despendido não está sendo em vão e trará resultados. Hoje, diversos aplicativos e                 
plataformas virtuais estão acessíveis gratuitamente para nos ajudar a organizar nossas Ligas. 
 
A. Compartilhamento em nuvem: essa ferramenta possibilita que todas as pessoas tenham acesso às              
informações e materiais da Liga, concedendo-se permissões diferentes a pessoas de categorias diferentes             
(e.g. professor coordenador, diretor, participante, etc), se for necessário. Por exemplo, é possível permitir              
que algumas pessoas somente possam visualizar um documento ou pasta e que outras possam editá-lo.               
Exemplos de plataformas e aplicativos que oferecem esse serviço são Google Drive , Mega  e Dropbox. 

É importante manter a pasta da Liga tipologicamente bem organizada e atualizada com listas de               
presenças dos participantes disponível para consulta e cronograma de atividades da Liga (usar agendas              
compartilhadas, como a Agenda Google , é interessante para esse fim). 

 
B. Aplicativos de gerenciamento de projetos: esses aplicativos permitem organizar o trabalho            
colaborativo de forma a sistematizar que todos os membros do grupo tenham ciência da etapa de                
desenvolvimento em que está cada tarefa pendente, quem são seus responsáveis, qual é o planejamento,               
etc. Também trazem o benefício de evitar que se misturem conversas do trabalho da Liga com conversas                 
pessoais nos mesmos aplicativos de bate-papo. Exemplos desses aplicativos são Trello  e Slack. 
 
 
5) BOAS PRÁTICAS EM REUNIÕES 

O planejamento geral do trabalho das Ligas costuma acontecer, principalmente, através de            
reuniões. Há quem diga que para cada uma hora eficiente de reunião são necessárias três horas de                 
preparação por parte do mediador; mas, conforme o grupo vai se conhecendo e entrosando, a eficiência do                 
tempo gasto em reuniões aumenta. 

Apesar de trabalhosas, as reuniões também podem servir como momentos motivadores por darem             
a sensação de que várias coisas foram resolvidas em pouco tempo – apesar de, muitas vezes, no intervalo                  
entre duas reuniões muito mais coisas serem resolvidas nos aplicativos de bate-papo – e possibilitarem               
escutar a entonação que os colegas estão usando, olhar para eles e interpretar a comunicação não verbal,                 
percebendo reações e sabendo que estão ouvindo. Reuniões são tão mais motivadoras quanto mais              
bem-humoradas, animadas, encaminhativas, eficientes e resolutivas forem. Por darem uma maior sensação            
de proximidade, reuniões presenciais tendem a ser mais motivadoras do que reuniões online por vídeo; as                
quais, por sua vez, tendem a ser mais motivadoras que reuniões online sem vídeo. 
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A. Antes da reunião 
 
- Necessidade da reunião: é aconselhável levar para a pauta de reuniões somente o que precisar ser                 
debatido. Demandas que forem mais consensuais podem ser encaminhadas, atualmente, através de            
discussões menos formais feitas pelo grupo por meio de aplicativos de bate-papo; o que não as faz menos                  
democráticas, já que todos poderão ler e opinar nos momentos em que estiverem disponíveis. 
 
- Periodicidade das reuniões: o grupo pode optar por agendar reuniões de forma extraordinária (reuniões               
sob demanda) e/ou ordinária (reuniões de acompanhamento). As reuniões podem ser espaçadas de forma              
suficiente para não estressar cronicamente os diretores e necessária para manter a motivação deles. 
 
- Quórum: com vistas a ter decisões democráticas, deve-se estabelecer um quórum para as reuniões da                
Liga e deixá-lo claro no seu estatuto. No caso de a adesão à reunião ser abaixo do quórum, ela pode                    
ocorrer sem ser deliberativa, dando-se um prazo para o grupo comentar sobre os encaminhamentos              
sugeridos. Se ninguém mostrar-se contrário ou sugerir outra maneira de se encaminhar as demandas,              
pode-se considerar deliberados os encaminhamentos conforme sugeridos, sem peso na consciência de o             
processo não estar sendo democrático por não ter havido quórum suficiente na reunião, pois a possibilidade                
de manifestação foi dada e incentivada. Assim, ainda que fique pequena ou espaçada, a produção da Liga                 
nunca será nula, mesmo em momentos de baixa participação dos membros. 
 
- Data, horário e local ou plataforma: apesar da dificuldade de reunir todos os participantes do projeto em                  
um mesmo horário e local, existem algumas metodologias e ferramentas que podem nos auxiliar nesse               
sentido. São algumas delas: 
1. Levantar os horários disponíveis durante a semana de todos os participantes do projeto e encontrar a                 
faixa em que há mais pessoas disponíveis para fazer a reunião (o site Doodle ou o Google Forms podem                   
ajudar nessa tarefa); 
2. Acordar um calendário de reuniões ordinárias no início do ano ou semestre, pois permite que os                 
participantes organizem seus outros compromissos já levando em consideração que existem reuniões da             
Liga previamente marcadas; 
3. Abrir a possibilidade de reuniões em horários alternativos, como durante o almoço ou janta (i.e.                
“reunirango”), nos espaços entre aulas, em dias de semana à noite ou finais de semana; 
4. Fazer reuniões online, pois amplia a possibilidade de horários e número de participantes nas reuniões,                
uma vez que as pessoas não precisam se encontrar fisicamente (diversos aplicativos gratuitos e acessíveis               
podem ser utilizados, tais como Discord, Adobe Connect, Google Hangouts , Skype, Zoom ); 
5. Se presenciais, realizar as reuniões em ambientes acolhedores e agradáveis; 
6. Disponibilizar um calendário compartilhado das reuniões atualizado e de fácil acesso informando data,              
horário, local e pauta das reuniões, pois facilita que os participantes não esqueçam (agendas colaborativas,               
como a Agenda Google , podem ajudar nisso). 
 
- Pauta: é aconselhável que os tópicos a serem discutidos não sejam apontados somente pela coordenação                
da Liga; mas, sim, levantados de forma colaborativa entre todos os participantes do projeto e, de                
preferência, alguns dias antes da reunião para que todos possam se preparar para a discussão. Caso a                 
quantidade de sugestões de tópicos para a pauta seja grande demais para somente uma reunião, pode-se                
acordar coletivamente sobre quais são os prioritários para a reunião em questão e manter os demais como                 
plano para discussão nos próximos encontros. 
A coordenação da Liga deve fornecer os materiais e conteúdos necessários para que os participantes se                
preparem para a reunião, bem como é interessante que encoraje e acolha sugestões dos demais               
participantes. 
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B. Durante a reunião 
 
- Viabilizar que todos possam se manifestar de forma ordenada: caso perceba-se que poucas pessoas               
estão falando muito e inibindo as demais, cabe aos mediadores recolherem as inscrições de fala (i.e.                
anotarem sequencialmente os nomes das pessoas que manifestam interesse em falar) e estabelecer um              
acordo para tempo máximo de cada fala. Também é recomendável que os mediadores estimulem os               
participantes a darem as suas opiniões acerca da discussão e organizem votações no caso de não existir                 
consenso sobre algum encaminhamento; que sejam imparciais, não priorizando as opiniões da coordenação             
em relação às dos demais participantes; bem como que sejam democráticos e separem nitidamente as suas                
atividades de mediadores das de participantes da reunião. 
 
- Cumprimento da pauta proposta: frequentemente os primeiros assuntos da pauta ou algum assunto              
específico que seja mais polêmico pode despender um tempo da reunião maior do que o necessário, de                 
modo que os mediadores devem buscar lembrar os participantes que há mais tópicos a serem discutidos.                
Com vistas a evitar ou minimizar essa situação, é recomendável ordenar coletivamente, no início da               
reunião, os tópicos da pauta do mais importante para o menos importante e abordá-los sequencialmente.               
Caso algum assunto realmente precise de mais tempo de debate do que o planejado, pode-se optar                
coletivamente por redefinir a pauta da reunião. 
 
- Tempo de duração do encontro: com vistas a respeitar o tempo dos participantes, é interessante que a                  
Liga busque fazer reuniões enxutas e encaminhativas (i.e. que estabeleçam decisões práticas, com ação,              
responsáveis e prazos bem definidos). Pode-se acordar previamente dentro do grupo um horário de término               
para a reunião, cabendo aos mediadores organizarem a discussão de forma que se respeite tempo previsto.                
Para ter como parâmetro, é possível dizer que uma reunião de 30 a 60 minutos é adequada, podendo                  
estender-se até 90 minutos com o risco de se tornar menos produtiva pelo cansaço dos participantes. 
 
- Ata: é muito importante que a reunião seja bem registrada para que as discussões e decisões possam ser                   
posteriormente consultadas por quem não estava e por quem estava presente no encontro. As atas devem                
conter a data, horário e local da reunião, quem esteve presente, qual foi a pauta, partes importantes da                  
discussão e os encaminhamentos definidos com seus respectivos prazos e responsáveis (colocar nomes,             
se possível). Também é aconselhável que uma pessoa fique responsável por fazer a ata da reunião; que o                  
texto seja exposto de forma que todos possam visualizá-lo em tempo real enquanto é redigido, podendo                
apontar possíveis erros; e que todas as atas de todas as reuniões sejam feitas em um mesmo documento,                  
facilitando a visualização do desenvolvimento do trabalho da Liga no tempo. 
 
 
C. Após a reunião 
 
- Compartilhar a ata com o grupo assim que possível: essa prática permite que as pessoas que                 
estiveram presentes na reunião possam fazer suas considerações para a ata ainda com a discussão fresca                
na cabeça, apontando algo que possa ter sido esquecido ou redigido de forma incorreta; bem como permite                 
que quem não esteve presente possa rapidamente tomar ciência do que foi discutido, fazer sugestões e                
orientar o seu trabalho no sentido de contribuir para os encaminhamentos. 
 
- Identificar e resgatar pessoas que estão ausentes nas reuniões, não justificam faltas e não               
colaboram nas discussões: pergunte a elas o que está acontecendo e se há algo que possa ser feito para                   
que elas continuem colaborando na Liga. 
 
- Acompanhar a execução dos encaminhamentos ou definir pessoas para tal: não seja chato ou               
perseguidor, mas, após alguns dias ou semanas – caso os responsáveis pelos encaminhamentos não              
façam repasses – envie mensagens respeitosas a eles perguntando sobre o andamento das suas tarefas e                
ofereça ajuda. Muitas vezes, eles simplesmente esqueceram que eram os responsáveis ou confundiram os              
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prazos. Essa prática tende a minimizar atrasos no desenvolvimento dos projetos da Liga e sucessivas               
reuniões sobre os mesmos assuntos. 
 
 
6) A DIVULGAÇÃO 

Uma Liga pode desenvolver projetos incríveis, porém, se não forem bem divulgados, o seu impacto               
na comunidade provavelmente ficará muito aquém do potencial. A divulgação costuma ser feita,             
principalmente, de forma prática e gratuita pelas redes sociais (e.g. Instagram, Facebook, Twitter, grupos de               
WhatsApp) para divulgar convites de atividades, textos explicativos e fotos dos encontros da Liga. Divulgar               
fotos dos participantes da Liga desempenhando os seus projetos faz essas pessoas se sentirem              
reconhecidas e incluídas no grupo, bem como pode dar a sensação nos mais ausentes de que estão                 
perdendo algo importante e instigar neles a vontade de se fazerem presentes das próximas vezes. Com                
vistas a incentivar que as pessoas acessem os conteúdos produzidos pela Liga e a sigam, é interessante                 
divulgar os links para as suas redes sociais e demais formas de contato no rodapé de todos os                  
comunicados feitos. 

Além de mostrar a Liga para novas pessoas, manter um vínculo com as que já a conhecem é uma                   
boa forma de engajar participantes a manterem vivos os seus projetos. Isso pode ser feito através de                 
interações com os seguidores nas redes sociais e nos grupos de bate-papo (e.g. grupo de WhatsApp ou                 
Telegram da Liga). 

Outras formas de divulgação também podem ser utilizadas em contextos em que forem cabíveis,              
como a confecção de cartazes, faixas, calendário compartilhado das atividades da Liga, listas de e-mails,               
elaboração de um site, etc. Se estiver dentro da realidade da Liga, investir financeiramente em divulgação                
nas mídias (e.g. impulsionar publicações em redes sociais) pode atrair mais parcerias, novos participantes e               
estimular quem já participa. 
 
 
7) TAMBÉM DIVIRTA-SE E DESENVOLVA-SE PESSOALMENTE 

Além da responsabilidade social cumprida ao se desenvolver uma Liga Acadêmica de Saúde da              
Família, ela também deve ser um ambiente de prazer fértil para o desenvolvimento pessoal e profissional                
dos seus participantes. 

A edição de 2015 da Canadian Medical Education Directions for Specialists (CanMEDS ) estrutura a              
formação em Family Medicine nos sete seguintes “papéis” (i.e. competências) a serem assimilados pelo              
médico, tendo como base quatro princípios da MFC (o médico de família e comunidade é um clínico                 
qualificado, sua atuação é influenciada pela comunidade, ele é um recurso de uma população definida e a                 
relação médico-pessoa é fundamental): 
 
- Especialista: é um clínico habilidoso, prestando cuidados integrais e longitudinais para os usuários e suas                
famílias no contexto da sua comunidade e dentro de uma relação médico-pessoa eficaz. 
 
- Comunicador: facilita a relação médico-pessoa e as trocas dinâmicas que ocorrem antes, durante e após                
o encontro médico, tendo habilidades de comunicação para interagir de forma adequada frente a diferenças               
culturais, geracionais ou outras. 
 
- Colaborador: trabalha com familiares, equipes de saúde, outros profissionais de saúde e comunidades              
para alcançar os melhores cuidados junto aos usuários. 
 
- Líder: aloca recursos com sabedoria, envolve-se em questões administrativas e organiza práticas para              
prevenção e promoção de saúde na sua população. É fundamental para a equipe de saúde, coordenando o                 
cuidado dos usuários ao trabalhar de forma articulada junto aos outros membros do sistema. 
 
- Advogado: usa de forma responsável o seu conhecimento para identificar e colaborar na melhoria de                
questões amplas de saúde, como políticas públicas e os determinantes em saúde; bem como presta               
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assistência aos seus usuários de forma individualizada como parte do cuidado em saúde, ajudando-os a               
transitarem pelo sistema de forma a receber os recursos de que necessitam em tempo adequado. 
 
- Acadêmico: atua como educador médico, interprofissional e popular, demonstrando compromisso com a             
aprendizagem reflexiva e baseada na sua comunidade; bem como com a criação, disseminação, aplicação              
e tradução de conhecimento. Conduz pesquisas com objetivo de solucionar as demandas da sua              
comunidade e avalia a aplicabilidade das evidências científicas já existentes. 
 
- Profissional: compromete-se com a saúde e bem-estar dos indivíduos e sociedade através de práticas               
éticas e reguladas pela profissão, é altruísta e visa ao bem público sem abdicar do bem-estar pessoal. 
 
 
 

 
 
 

Na prática da MFC e da APS, observa-se que esses papéis são sinérgicos e inter-relacionados, de                
forma que, apesar da grande importância de ser um bom clínico, desenvolver as outras competências               
contribui significativamente para que nos tornemos profissionais mais completos e melhores para as nossas              
comunidade. Nesse sentido, participar ativamente de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família nos traz a               
possibilidade de desenvolver todas as competências que se espera de um MFC e profissional da APS.                
Aproveite essa oportunidade! 
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ESTATUTO E FINANCIAMENTO 
 
 

O estatuto é, idealmente, um documento legítimo e representativo, discutido e aprovado em reunião              
com caráter de assembleia pelos participantes da Liga, que descreve o seu funcionamento, estrutura              
administrativa e regras, respalda a alternância de coordenadores, os fluxos financeiros, emissão de             
certificados e penalizações. Mudanças no estatuto podem ser deliberadas somente em reuniões com             
caráter de assembleia. 

É possível ter acesso a exemplos de estatuto de Liga diretamente no site da ALASF ou através da                  
troca de informações nos grupos da associação. A seguir, conversaremos sobre os pontos-chave que              
precisam estar claros no estatuto ou em outros documentos com vistas a permitir a condução da Liga de                  
forma bem respaldada, bem como comentaremos sobre os modus operandi  mais comuns. 
 
1) ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Neste capítulo do estatuto, deve-se descrever quais são os órgãos que compõem a Liga, a               
composição e função deles. Normalmente, as ligas possuem como órgãos uma Administração,            
Coordenação ou Diretoria e uma Assembleia. Na sequência, precisam estar claros os cargos e as               
categorias dos membros da Liga, bem como os seus respectivos direitos e deveres. 
 

 
Um organograma pode ajudar a esclarecer essa parte do estatuto. 

Fonte: https://blog.luz.vc/o-que-e/modelos-de-organogramas. Acesso em 30/10/19. 
 
 
A. Coordenação, Diretoria ou Administração: pode ter relações de poder de caráter mais horizontal ou               
vertical, geralmente sendo dividida em cargos únicos ou em coordenadorias.  
 
Obs.: O professor coordenador pode ser incluído nessa parte. Sabemos que alguns são mais ativos,               
supervisionam e sugerem atividades; já outros são menos, atuando de forma semelhante a consultores da               
Liga. Sobre essa relação, é importante que os membros que compõem a Liga exerçam o protagonismo                
estudantil, mas mantendo-se atentos para não agirem de forma prepotente. A contribuição geracional e de               
perspectiva estudantil é muito enriquecedora para os projetos, mas os profissionais já formados tendem a               
ter maior bagagem de conhecimento relacionado ao trabalho e à prática, a qual deve ser levada em                 
consideração. 
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- Formato de cargos únicos: 
Essa modalidade de coordenação prevê que apenas uma pessoa fique responsável por cada área              

de atuação da Liga. Normalmente, os cargos são os seguintes: coordenador geral, secretário e/ou              
tesoureiro, coordenador de comunicação, coordenador de extensão, coordenador de ensino, coordenador           
de pesquisa. 

Os coordenadores costumam ter um mandado de, geralmente, um ano. A escolha dos novos              
coordenadores pode ocorrer através de eleição em assembleia, podendo os cargos serem cotizados por              
semestralidade – com objetivo de garantir a continuidade da Liga –, por curso ou outra característica. 
 
- Formato de coordenadorias: 

Nesse formato, cada área de atuação da Liga é desenvolvida por uma grupo denominado              
“coordenadoria”, o qual mantém certa autonomia em relação aos demais e é composto por um coordenador                
e outros membros que se disporam a colaborar nele. Normalmente, as coordenadorias são as seguintes:               
geral, secretaria e/ou tesouraria, de comunicação, de extensão, de ensino, de pesquisa. 

As coordenadorias podem ser abertas (i.e. sem um número limite de membros) ou fechadas (i.e. ter                
um número máximo de membros). As primeiras apresentam a vantagem de possibilitarem a participação de               
mais pessoas e uma consequente menor carga de trabalho para cada uma; mas, devido à difusão da                 
responsabilidade pelas tarefas, trazem a desvantagem de que alguns membros tendem a se engajar              
menos, de forma que o coordenador pode ser sobrecarregado por se ver na necessidade de assumir tarefas                 
que não foram cumpridas pelos membros que se comprometeram previamente. Já as segundas apresentam              
a vantagem de formarem um grupo conciso e integrado com tendência a ter membros mais engajados, mas                 
a desvantagem de possivelmente deixar alguém interessado de fora. 

No formato de coordenadorias, não é estritamente necessário fazer eleições para a alternância da              
coordenação, pois membros de cada grupo podem ir, espontaneamente, assumindo mais funções e             
tornando-se coordenadores, como num acordo tácito. 
 
B. Assembleia: esse órgão é o espaço onde ocorrem as deliberações mais importantes da Liga e costuma                 
ser formado por todos os membros (i.e. coordenadores e não coordenadores), tendo estes poder de voz e                 
voto. Para tal, é importante ter bem definido no estatuto os critérios que fazem com que uma pessoa seja                   
considerada membra da Liga. Geralmente, utiliza-se como critério a presença nas atividades. 
 
- Categorias de membros: 

As Ligas costumam categorizar os seus membros em, pelo menos, dois grupos: o de membros ou                
“ligantes” coordenadores e o de membros ou “ligantes” participantes. Os primeiros têm mais direitos e               
deveres do que os segundos, os quais deve estar explicitados no estatuto. 
 
 
2) REGRAS DA LIGA 

Elas não precisam, necessariamente, estar todas no estatuto. Porém, deve existir um ou mais              
documentos aprovados pela assembleia explicando as regras de cada projeto desenvolvido, trazendo            
informações como pré-requisitos para participação, deveres dos membros participantes, critérios para           
recebimento de certificados e as eventuais penalizações. 
 
A. Ingresso de novos participantes 

As modalidades de ingresso e pré-requisitos podem ser diferentes para cada projeto desenvolvido             
pela Liga (i.e. aulas, estágios, pesquisas, extensão). Abaixo, conversaremos sobre as principais delas. 
 
- Entrada livre: essa modalidade de ingresso permite a participação de todas as pessoas interessadas,               
tanto da comunidade acadêmica quanto da não acadêmica, de quaisquer cursos, membras prévias da Liga               
ou não. Tende a trazer maior diversidade de membros e passar a sensação de que a Liga é acessível,                   
porém pode induzir descompromisso com as atividades. 
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- Entrada restrita: essa modalidade limita os participantes a partir de pré-requisitos, tais como origem no                
meio acadêmico, pertencer a cursos específicos, aprovação em uma prova de seleção de membros da Liga,                
etc. Algumas Ligas adotam essa modalidade com objetivo de evitar a volatilidade de membros e de passar                 
uma sensação de valorização. Um número considerável de pessoas parece gostar da ideia de ter passado                
por uma seleção e de fazer parte de um grupo restrito, de forma que são atraídas para a Liga e tendem a                      
tornarem-se assíduas nas atividades. 
 
B. Certificados 

Estudantes sentem-se estimulados pelo recebimento de certificados, pois costumam entendê-los          
como um reconhecimento da sua dedicação e também porque valem como horas complementares na              
faculdade. 

Pode-se emitir certificados referentes a uma atividade específica ou a um período de atuação na               
liga, bem como referentes à participação em um determinado projeto ou à participação na Liga como um                 
todo. Deve-se sempre deixar bem estabelecido no estatuto ou em outros documentos quais são os devidos                
critérios e deveres a serem cumpridos pelos participantes para recebimento do certificado. 

Um certificado bem elaborado deve conter o nome completo do participante, nome da atividade e               
discriminação do período em que ela foi desempenhada, carga horária e conteúdo programático cumpridos,              
assinaturas do coordenador geral e do professor coordenador da Liga. Uma ferramenta interessante que              
pode facilitar a emissão de certificados é a mala direta do Microsoft Word . 
 
C. Penalizações 

As penalizações talvez sejam dos capítulos que precisam estar mais bem descritos no estatuto,              
devendo haver um respaldo que não dê margem a interpretações dúbias. Essas medidas costumam ser               
decorrentes de baixa assiduidade, não cumprimento de deveres ou tarefas e de atitudes antiéticas por parte                
de membros da Liga. 

Elas podem ser aplicadas de acordo com a gravidade da infração e/ou de forma gradativa a cada                 
reincidência. Por exemplo, a 1ª advertência sendo somente um aviso, a 2ª advertência resultando em uma                
suspensão e a 3ª advertência resultando em um não recebimento de certificado ou desligamento do               
membro. 

É interessante lembrar que o desligamento de membros não é uma medida efetiva no sentido de                
contribuir para o fortalecimento da APS, pois um participante a menos na Liga é uma pessoa a menos                  
sendo sensibilizada. 
 
 
3) FINANCIAMENTO 

Devem estar previstas no estatuto as possíveis fontes de renda da Liga, bem como em que sentido                 
devem ser usados os seus recursos. Algumas possíveis maneiras de superar problemas financeiros que              
possam estar dificultando o desenvolvimento da sua Liga são as seguintes: 
 
- Bolsas de projeto de extensão, iniciação científica ou outras: apesar de estarem vinculadas ao nome                
de um estudante específico, pode-se acordar que os valores integrais ou parciais das bolsas referentes à                
Liga devem ser direcionados aos seus projetos. 
 
- Apresentar um orçamento dos projetos da Liga para um período e “passar o chapéu” em eventos                 
da Liga ou entre os membros: essa modalidade de levantamento de recursos mostra planejamento e               
permite que cada participante contribua com o que é possível dentro da sua realidade. 
 
- Realização de eventos com inscrição paga: é recomendável determinar um preço acessível para evitar               
impedir a participação de pessoas interessadas. 
 
- Venda de produtos da Liga: requer um trabalho adicional de design, mas, além de levantar recursos,                 
contribui para a divulgação da Liga. 
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- Cobrança de semestralidade ou anuidade dos membros: é interessante levantar um valor acessível              
junto ao grupo para que nenhum membro deixe de participar da Liga em função de não ter recursos                  
financeiros para tal. 
 
- Apoio financeiro de parcerias: nesses casos, deve-se conhecer bem as parcerias que se pretende               
firmar, avaliando com cuidado o seu funcionamento, sua ética e as contrapartidas requeridas. 
 

Neste capítulo, foram apresentadas diversas experiências e sugestões de como montar estatuto da             
sua Liga, proceder com burocracias e levantar recursos. Sinta-se à vontade para utilizar o que achar                
interessante, mesclar aspectos e fazer adaptações condizentes à realidade do seu local de atuação. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

O tripé ensino-pesquisa-extensão deveria funcionar, idealmente, como um contínuo, em que o            
ensino serve de arcabouço teórico-prático para a extensão e a pesquisa fornece as informações              
necessárias para o planejamento desses projetos e as análises dos seus resultados. Porém, por falta de                
exemplos ou dificuldades de operacionalização, muitas vezes acabamos trabalhando essas três frentes de             
forma demasiadamente dissociada. Cientes disso, devemos nos atentar e buscar contribuir para mudar             
esse cenário. 

Os trabalhos desenvolvidos pela Ligas costumam abarcar atividades teóricas, práticas além dos            
muros da universidade e pesquisas relacionadas à APS. No plano de ensino, a Liga pode incluir tantos                 
projetos paralelos quanto tiver condições de conduzir – os quais podem ser coordenados por membros               
diferentes a fim de evitar sobrecarga –, possibilitando oportunidades bastante variadas aos participantes e              
contribuindo com a comunidade. Trocar experiências com outras Ligas e consultar materiais como o Manual               
de Ensino, Pesquisa e Extensão da ALASF também pode ajudar a montar e executar um bom plano de                  
ensino. 
 
1) ENSINO 

A Liga é construída pelos seus membros, de forma que é interessante fazer uma reunião de                
levantamento dos interesses dos participantes e elaborar o plano de ensino do semestre ou do ano a partir                  
dos dados levantados. Pode-se optar por trabalhar os temas mais votados ou fazer um semestre temático                
(e.g. populações negligenciadas, interprofissionalidade). Cada tema tem peculiaridades que propiciam uma           
melhor abordagem através de determinada metodologia de ensino. Por exemplo, habilidades de            
comunicação são interessantes de serem aprendidas através de roleplay ; a abordagem de populações             
negligenciadas são bem introduzidas pela arte e cultura e desenvolvidas através de vivências que              
possibilitem experiências sensoriais e emocionais junto a essas populações; procedimentos são aprendidos            
com maior facilidade através de oficinas ou rodízios de estações. 

Engajar os próprios membros a ministrarem atividades teóricas (e.g. exposições dialogadas, rodas            
de conversa, seminários, clube de revista, etc) contribui para o desenvolvimento e empoderamento de              
estudantes, de modo que pode ser uma boa alternativa em relação a convidar profissionais. Fazer aulas                
abertas e/ou com coffee-break pode ser um atrativo inicial para que mais pessoas conheçam e se                
interessem em participar da Liga. Caso seja caro comprar as comidas e bebidas, pode-se combinar de os                 
próprios membros levarem cada um algo para compartilhar, fica ainda mais acolhedor. 
 
 
2) EXTENSÃO 

Assim como na APS é importante buscarmos os recursos da nossa comunidade para termos              
projetos bem sucedidos, nas Ligas isso também acontece. Vincular-se a equipamentos sociais (e.g. escolas,              
templos, ginásios, associações de moradores, CRAS) e de saúde (e.g. Unidades de Atenção Primária à               
Saúde, CAPS) pode contribuir com o trabalho deles e conceder campos de estágios e projetos aos                
membros da Liga, sendo recomendável que isso ocorra de forma longitudinal para que tenha maior impacto                
positivo na comunidade. A extensão pode ocorrer, por exemplo, nas versáteis formas de vivências ou de                
educação popular em saúde; devendo a Liga estar atenta e em constante diálogo com a comunidade com a                  
qual está trabalhando para que desenvolva um projeto adequado às suas necessidades, ou seja,              
socialmente referenciado. 

Outra forma de extensão que costuma atrair o interesse de muitos estudantes são os estágios em                
Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS). Para oferecer essa atividade, é preciso procurar uma               
UAPS que aceite receber e preceptorar os membros da Liga. Se sua faculdade possuir esta infraestrutura,                
será mais fácil; mas, caso não possua, basta tentar dialogar com o diretor de alguma UAPS que seja mais                   
acessível para os membros da Liga. Feito o acordo, procure profissionais da saúde que aceitem ser                
preceptores dos estudantes – dando preferência, se possível, a médicos com residência em MFC e outros                
profissionais com especialização em Saúde da Família ou a pessoas que tenham paixão pela APS – e                 
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combine horários em que seja possível realizar as atividades. O ideal para um bom aprendizado é que cada                  
profissional não fique responsável por ser preceptor de mais de dois estagiários. 

É interessante que os novos estagiários tenham, inicialmente, uma visão geral do que é a APS. Isso                 
pode ser feito na forma de um rodízio pelo trabalho dos diversos profissionais da unidade: visitas                
domiciliares com Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos;            
consultas médicas, odontológicas e de enfermagem; grupos terapêuticos e educativos; projetos na            
comunidade, etc. Após essa experiência, o estagiário pode atuar sob preceptoria de um profissional              
especificamente da sua área. 
 
 
3) PESQUISA 

Muitos estudantes gostam de ter em seu currículo algo envolvido com pesquisa, de forma que ela                
pode ser uma importante porta de entrada para a Liga. Nesse sentido, é interessante organizar linhas de                 
pesquisa sobre APS, MFC ou assuntos relacionados que sejam, preferencialmente, socialmente           
referenciados. 
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A LIGA ATUANTE NOS ESPAÇOS DA COMUNIDADE 
ACADÊMICA E NÃO ACADÊMICA 

 
 

Por ser um grupo de estudos, os membros da Liga tornam-se pessoas bem informadas para               
contribuírem ocupando espaços na faculdade, no controle social e outros pontos estratégicos. Estar             
presente nos espaços que discutem o currículo dos seus cursos, na representação discente de              
departamentos da faculdade e Centros ou Diretórios Acadêmicos, em monitorias de disciplinas relacionadas             
à APS, nas disciplinas curriculares e em conselhos e conferências de saúde deve ser considerado parte                
importante da responsabilidade social da Liga. 

O conhecimento cultivado no grupo precisa ser concretizado em ação para contribuir com a              
transformação do meio em que atua, mas tenha cuidado para não deixar de lado a sua saúde mental e a                    
dos seus colegas. 
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