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Introdução: Uma das formas de atividade extracurricular presente nas diversas Faculdades e 

Universidades do Rio Grande do Sul (RS) são as Ligas Acadêmicas, que reúnem docentes e discentes que 

possuem uma área profissional de interesse em comum. Dentre as diversas Ligas Acadêmicas da UFRGS 

está a Liga de Pediatria, criada no ano de 2014 por alunos da Faculdade de Medicina. Nesse mesmo ano, 

no dia seis de Setembro, essa liga participou da II Jornada Gaúcha das Ligas de Pediatria. Metodologia: 

Os membros diretores das diversas ligas de pediatria criaram um grupo para contato via rede social para 

discutir o tema principal da jornada, as palestras e os profissionais que seriam convidados para cada aula. 

Após as principais decisões terem sido realizadas, algumas tarefas foram divididas entre eles para 

viabilizar a realização do evento. Resultados: A II Jornada aconteceu no Anfiteatro Irmão José Otão, no 

Hospital São Lucas/PUCRS, e reuniu as Ligas de Pediatria da UFRGS, PUCRS, UFCSPA, ULBRA, 

UCS, UCPEL e FURG. O tema principal do encontro foi “Os primeiros 1000 dias”. O evento teve 

duração de 8 horas (das 8h às 16h), durante as quais foi realizada discussão multidisciplinar sobre o tema. 

Foram convidados a palestrar profissionais de Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e 

Psicologia. A Jornada foi aberta a população acadêmica em geral, e a maioria dos participantes eram 

alunos de Medicina das Faculdades de Porto Alegre. Esse evento aproximou os alunos das diversas 

faculdades do estado e nos permitiu ter uma visão multidisciplinar sobre diversos assuntos, ampliando o 

conhecimento acadêmico e a troca de experiências entre os participantes.    


