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Justificativa: A Liga Acadêmica em CTBMF - LaBucoUFRGS - foi criada para 
estimular a troca de vivências e  informações técnico-científicas em Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (CTBMF) entre alunos de graduação em 
Odontologia, alunos da pós-graduação em CTBMF e professores da UFRGS. Este é 
um relato do processo de criação e organização da primeira Liga Acadêmica do 
curso de graduação em Odontologia da UFRGS. Objetivo: Relatar o processo de 
criação da Liga Acadêmica em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da 
UFRGS e seus resultados iniciais. Metodologia: Para dar início ao processo de 
criação da Liga, 6 alunos do curso de graduação em Odontologia se uniram a 6 
alunos do curso de residência em CTBMF e convidaram 2 professores para serem 
coordenador e coordenador adjunto, 2 professores para serem ministrantes e todos 
juntos definirem a organização da liga. O projeto pretende realizar encontros 
semanais, de cerca de 1 hora, os quais há discussão sobre temas da área baseados 
em casos clínicos e artigos científicos pelos ligantes. Também, objetiva promover e 
organizar eventos abertos à comunidade acadêmica com especialistas convidados e 
compartilhar através das redes sociais informações atuais e relevantes na área de 
cirurgia. Resultados: A liga teve início em 25 de junho de 2020 e, desde então, 
manteve seus encontros semanais de cerca de 1 hora por meio da plataforma 
Google Meet entre os ligantes. Foi criada também uma página da liga no Instagram, 
que conta hoje com XXX seguidores, XXX posts e já realizou XX lives com 
convidados e temas variados. Ainda por meio dessa ferramenta, houve também  a 
troca de informações com outras Ligas de CTBMF e divulgação de conteúdos online 
sobre a especialidade promovidos por outras entidades. 
 


