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Nos últimos anos observou-se uma procura crescente pelos estudantes de Medicina por complementação de
conteúdos curriculares adquiridos nos diferentes semestres com aquisição de maior experiência teórico-prática no ensino
da Ginecologia  e  Obstetrícia  (GO).  Visando atender  essa demanda,  foi  criada  a Liga  de Ginecologia  e  Obstetrícia
(LIGO).  Ela tem por objetivo estimular  o  conhecimento  na área  de GO através  de atividades  de ensino,  pesquisa,
extensão e organização de eventos, oferecendo uma maior interação entre alunos, professores especialistas na área e
comunidade.  O  público  alvo  corresponde  a  alunos  de  medicina  matriculados  entre  o  3º  e  o  12º  semestres  na
Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  (UFRGS)  que  já  tiveram  qualquer  contato  com  as  disciplinas  do
Departamento de GO. Estes alunos participam de uma seleção através de teste de conhecimentos adquiridos na área de
ensino.  A  LIGO  conta  atualmente  com  10  estudantes  e  2  professoras  coordenadoras.  As  atividades  ocorrem
quinzenalmente,  na segunda e na quarta  terças-feiras  de cada  mês. No primeiro encontro,  é  realizada uma reunião
administrativa,  na  qual  são  discutidas  as  atividades  de  pesquisa,  as  apresentações  de  trabalhos,  as  atribuições  de
responsabilidades para as tarefas em andamento e novas propostas de atividades; no segundo encontro, ocorre o "Clube
de Revista", onde as ligantes apresentam artigos científicos com estudos de revisão de literatura, pesquisas clínicas com
diferentes delineamentos com discussão dos resultados e revisão de protocolos de manejo clínico e cirúrgico do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre sobre assuntos em GO. Além disso, a LIGO possibilita a participação dos seus membros em
monitorias como o treinamento em simulador pélvico aplicado a alunos do internato da UFRGS em parceria ao Centro
de Simulação em Procedimentos Minimamente Invasivos (SIMUTEC). Possibilita também a participação na elaboração
de novos Projetos  de pesquisas,  em todas as  suas  etapas,  bem como a  apresentações  de trabalhos  em congressos,
atividades com a comunidade (projeto de sala de espera) e eventos científicos. Tudo isso, somado à oportunidade de
aprendizado com professoras experts na área, vem atraindo cada vez mais o interesse dos estudantes e possibilitando um
fortalecimento curricular em GO. É possível concluir que a LIGO articula satisfatoriamente as suas propostas de ensino,
pesquisa e extensão e adquire, cada vez mais, um papel de relevância acadêmica e social.        

Descritores: ensino; atividade com comunidade; extensão.  


