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A L iga Acadêmica de Reprodução Humana e Embr io log ia  da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LARHE UFRGS), fundada
em 2018, é uma liga multidisciplinar composta por estudantes de
Biomedicina, Enfermagem, Medicina e Ciências Biológicas da UFRGS.
Os objetivos da LARHE são promover a troca de conhecimentos na área
de Reprodução Humana e Embriologia entre discentes, docentes e
pesquisadores da área da saúde - tanto da UFRGS como de outras
universidades - bem como com o público em geral interessado no tema.
Ainda, busca-se ampliar o debate científico e aumentar o enfoque sobre
Reprodução Humana e Embriologia dentro da universidade em uma
abordagem diferente da realizada durante a graduação. Para isso, foram
promovidos grupos de discussão de artigos científicos e palestras, os
quais foram idealizados pela LARHE. Ao fim dos eventos, foi aplicado aos
participantes um questionário de satisfação em relação aos seguintes
tópicos: estrutura do local, conteúdo da palestra ou do grupo de
discussão e qualidade dos recursos multimídia, em uma escala de ruim,
médio, bom ou ótimo. De setembro de 2018 a junho de 2019, foram
realizadas 5 palestras, as quais tiveram as seguintes temáticas: ?Bioética
em Reprodução Assistida?, ?Outubro Rosa: preservação da fertilidade
feminina?, ?Novembro Azul e preservação da fertilidade masculina:
discutindo aspectos laboratoriais e emocionais?, ?A tecnologia na
Reprodução Assistida: aonde podemos chegar?? e ?Vegetarianismo,
veganismo, fertilidade e gravidez?. Ao todo, 106 participantes de vários
cursos e instituições de ensino compareceram aos eventos. Dentre os
participantes, 71 (70%) responderam às avaliações e, destes, 95,8%
consideraram os eventos como ?bom? ou ?ótimo?. Nos grupos de
discussão, os temas abordados foram ?Gametogênese e Fertilização?,
?Desenvolvimento Embrionário? e ?Espermograma?, bem como diversos
artigos científicos relevantes de Reprodução Humana e Embriologia.
Desde sua criação, a LARHE mostrou-se um instrumento de voz para os
estudantes, oportunizando a troca de experiências, além de contribuir
para enriquecer o conhecimento do público participante. A idealização e
ação de todas as etapas e eventos de um projeto de extensão como uma
liga acadêmica é uma grande experiência para a formação do estudante
durante a graduação e futuro profissional da área de Reprodução
Humana e Embriologia. Todo o envolvimento dos membros da LARHE
visando o trabalho em equipe, divisão de tarefas, respeito e dedicação -
em uma abordagem multidisciplinar - resultou em muito aprendizado,
convívio, amadurecimento individual e coletivo, além de divulgação e



troca de conhecimentos para com a comunidade.


