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Título trabalho: Relato de experiência na Liga Acadêmica dos estudos da
Motricidade Orofacial

Introdução: Trata-se de relato de experiência, elaborado por acadêmicos de
fonoaudiologia sobre a experiência vivida na liga voltada aos estudos da motricidade
orofacial. A legislação brasileira fundamenta as Universidades a partir de três tripés:
ensino, pesquisa e extensão, desta forma, a formação acadêmica deve garantir a
possibilidade de os discentes desenvolverem o pensamento crítico e reflexivo, pois
apesar da graduação realizar o ofício majoritariamente de ensino, a produção de
pesquisa e extensão são essenciais para a experiência universitária. Objetivo:
Descrever a experiência vivida por graduandos de fonoaudiologia em uma liga
acadêmica voltada aos estudos da motricidade orofacial. Instituição proponente: A
Liga Acadêmica dos Estudos da Motricidade Orofacial (LAEMO), fundada em 10 de
setembro de 2014, vinculada ao Departamento de Fonoaudiologia da UFBA, é uma
organização sem fins lucrativos, sem interesse político-partidário e caráter religioso,
com duração ilimitada e de caráter multidisciplinar, visa tratar de temas relevantes da
Motricidade Orofacial através de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Público
envolvido: Discentes da graduação de fonoaudiologia. Ações envolvidas: São
realizadas reuniões periódicas de caráter coletivo com o objetivo de fomentar o
desenvolvimento acadêmico dos integrantes na área de Motricidade Orofacial que
vão de discussão de artigos científicos à produção de atividades de pesquisa.
Resultados obtidos: A liga acadêmica proporciona o desenvolvimento de
habilidades interpessoais através das reuniões quinzenais, o aprofundamento dos
temas com discussões teórico e prático, proporcionando aos discentes qualificação
profissional, além de desenvolver simpósios, como o 1º Webinar LAEMO,
transmitido pelo Youtube, que ocorreu em dois dias de palestras, com diversos
temas acerca da Motricidade Orofacial que oportunizaram discussão acerca da
atuação fonoaudiológica na Motricidade Orofacial, e realização das sessões abertas
que proporciona que os participantes façam rodas de conversa e seja mecanismo de
difundir conhecimento para o público, e por fim a construção em andamento de um
e-book como produto da Liga. Assim, é possível afirmar que a experiência em Liga
Acadêmica amplia a visão crítica do discente por proporcionar momentos de
discussão, rodas de conversa, proximidade com profissionais de diferentes
especificidades da motricidade orofacial promovendo a troca de conhecimento e a
elaboração de trabalhos acadêmicos pelos próprios ligantes.


