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RESUMO A Liga Acadêmica Multidisciplinar em Saúde do Adolescente (LAMSA) é 

um projeto do curso de farmácia, que atua de forma multidisciplinar nas temáticas que 

tangem a juventude. A liga tem função complementar a graduação, fazendo a capacitação 

e contando com a participação de alunos de cursos como: medicina, enfermagem, 

odontologia, biologia, ciências sociais, entre outras, com o intuito de sanar o déficit da 

aprendizagem multidisciplinar em saúde do adolescente que possa haver nos cursos de 

ensino superior. A integração serviço-comunidade são focos da liga, que desenvolve 

diversos trabalhos envolvendo os pilares ensino, pesquisa e extensão. O trabalho em 

equipe multidisciplinar pode quebrar a rigidez dos padrões de ensino compartimentados, 

porém suaa plena realização demanda empenho e organização. Objetivos do trabalho: 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do processo de organização e 

manutenção da LAMSA por acadêmicos de diversos cursos de graduação da UFMS. 

Metodologia: A liga possui estatuto que a regulamenta anualmente, desta forma os 

ligantes veteranos ocupam os cargos de coordenação, ficando responsáveis por ações de 

“coordenadoria de extensão”, “coordenadoria de ensino”, “coordenaria de mídias”, 

”coordenadoria de pesquisa”, presidência e vice-presidência, todas estas funções são 

tuteladas pela coordenação geral docente. As coordenadorias realizam reuniões mensais 

para balanço das atividades e atuam como monitores dos ligantes calouros na 

LAMSA.Resultados: Verificou-se que a organização da liga permitiu a autonomia de 

acadêmicos no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, permitindo 

maior interações entre acadêmicos e conhecimentos científicos distintos, garantindo a 

multidisciplinaridade no aprendizado. Conclusões: Atividades desenvolvidas como esta, 

se apresentam como grandes potencializadoras na formação de acadêmicos líderes e 

disponíveis para o trabalho em equipe e multiprofissional em saúde. 
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