
RESUMO

Introdução: As ligas acadêmicas têm como principal objetivo promover estudo e

pesquisa sobre determinadas áreas de relevância acadêmica. Esses saberes não

se restringem à sala de aula, e, desta forma, observa-se a necessidade de mais

ferramentas para a promoção dos mesmos. A Motricidade Orofacial (MO) possui

diversas áreas de atuação e através de palestras, simpósios e encontros, se

ampliam as possibilidades de discussão desses temas. A Liga Acadêmica de

Motricidade Orofacial (LAMOTRIX) é composta por uma diretoria formada por 12

membros e o primeiro período da liga contou com 25 ligantes. O nome da Liga

surgiu com o intuito de relacionar as iniciais dos termos “Liga Acadêmica” e

“Motricidade” e a letra “X” foi utilizada para abraçar a ideia de diversidade,

coletividade e inclusão.

Objetivo: Promover conhecimento para o corpo discente do curso de

fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro no âmbito da Motricidade

Orofacial.

Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro

Público envolvido: Discentes do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal

do Rio de Janeiro

Ações realizadas: São realizadas palestras remotas, através da plataforma

google meet, ministradas por profissionais voluntários da área e/ou encontros entre

os alunos membros da diretoria e os alunos ligantes. Também são divulgadas

postagens educativas e informativas no perfil da liga no Instagram, relacionadas

com os temas abordados. Os eventos promovidos pela liga ocorrem quinzenalmente

e neles são abordados diversos temas que englobam a MO como Síndrome do

Respirador Oral, Aleitamento Materno, Introdução e Dificuldades Alimentares,

Aspectos miofuncionais orofaciais na Trissomia do 21, Interface MO e Voz, dentre

outros. A liga foi fundada no dia 26 de julho de 2021 e desde então, foram

promovidas 8 palestras, 2 simpósios e 1 webinar. No intervalo entre as palestras,

são realizados encontros com os ligantes, com o objetivo de discutir os assuntos

que foram abordados nas palestras e realizar discussão de artigos e casos clínicos.

Resultados obtidos: O Simpósio em comemoração ao Dia Mundial da Motricidade

Orofacial alcançou mais de quinhentas visualizações na plataforma Youtube. A liga



possibilitou ampliar a perspectiva dos discentes quanto ao campo de atuação e

estudo em Motricidade Orofacial.


