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Projeto de extensão com a finalidade de discusão da doença trauma na
faculdade de medicina da ufrgs. Tem como objetivos principais: (1) ensino
e atualização dos acadêmicos e associados no assunto trauma como
projeto de extensão universitária, (2) promover pesquisa em trauma
visando melhores formas de atuação em emergências médicas, (3)
promover a prevenção e divulgação de como agir em caso da doença na
comunidade por forma de palestras e aulas. Público Alvo: estudantes de
medicina, enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, nutrição e
técnicos na área da saúde. Em diversas universidades brasileiras e
estrangeiras, as Ligas têm se mostrado um instrumento úti l  no
preenchimento de lacunas na formação acadêmica através de atividades
de ensino, pesquisa e, em especial e como linha mestra, extensão a)
conribuir na formação médica de seus membros durante o curso de
graduação; b) colaborar em estudos e pesquisas científicas relacionadas
ao trauma, tendo atuação efetiva, através de seus membros ou em
conjunto com orgãos competentes. C)ensino BLS A proposição é de que
a Liga do Trauma da UFRGS seja um organismo vinculado à disciplina de
Medicina Interna desta Faculdade, com participação de acadêmicos do
curso de medicina interessados no aprendizado de Trauma, sem fins
lucrativos e com prazo indeterminado. A estruturação da Liga compõe-se
das seguintes categorias de membros: Coordenador, Diretor Geral,
Secretário Geral, Tesoureiro, Diretores Científicos, Orientadores e
Efetivos, sendo esta última a via usual de ingresso à Liga. O Membro
Coordenador será um médico, com conhecimento e experiência em
Trauma, pertencente ao corpo docente desta faculdade. Ele gerenciará o
desenvolvimento técnico-científico da Liga, orientando e participando na
elaboração do organograma de atividades. Poderão ser Membros
Orientadores, médicos, preferentemente professores da FAMED/UFRGS,
interessados em colaborar efetivamente no desenvolvimento da Liga. A
categoria de Membro Diretor será preenchida pelos acadêmicos a partir
do 4° (quarto) semestre que anteriormente tenham sido Membros Efetivos
e que desejem concorrer para tal. A Diretoria representa o mais alto
poder da Liga do Trauma, competindo a ela todas as decisões acerca do
andamento da mesma. Já a categoria de Membro Efetivo será composta
por acadêmicos que tenham concluído o 4º (quarto) semestre do curso de
graduação, tendo como via de ingresso explicada no Estatuto (em anexo)
da Liga do Trauma da FAMED/UFGRS. A Liga será mantida através de



arrecadações de fundos oriundos da UFRGS/FAMED/HCPA, de doações,
patrocínios, organização de cursos e obtenção de bolsas de estudo. Tais
fundos serão destinados para a manutenção do funcionamento da Liga
do Trauma, suprindo as necessidades de material burocrático, didático e
científico. É importante salientar que as atividades da Liga serão
desenvolvidas em diferentes setores, podendo também ser estabelecidos
convênios com outras instituições, à critério da Diretoria da Liga do
Trauma.


