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As Ligas Acadêmicas podem ser entendidas como entidades científicas, extracurriculares e 

sem fins lucrativos, dirigida por docentes e desenvolvida por alunos de diferentes anos da 

graduação que buscam aprofundar seus conhecimentos em uma área específica, seguindo os 

princípios do tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, o presente trabalho 

teve como objetivo geral relatar as experiências vivenciadas durante as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidas pela Liga Acadêmica de Dentística e Estética Facial. Trata-

se de um estudo descritivo retrospectivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido na 

Faculdade Maria Milza no campus situado em Governador Mangabeira-BA. Os trabalhos da 

liga iniciaram-se com o estudo de um livro de referência na área que abrange assuntos 

voltados para dentística e estética facial; além deste, atividades estimuladoras foram 

executadas com o propósito de aprimorar a capacidade dos membros no sentido de utilizar os 

recursos mais contemporâneos aliados aos conhecimentos mais básicos a fim de estabelecer o 

melhor tratamento e prognóstico; por esta razão, praticou-se o enceramento diagnóstico e o 

planejamento digital utilizando as habilidades previamente apresentadas aos discentes por 

profissionais capacitados. As atividades teóricas das Liga Acadêmica foram desenvolvidas 

por meio de aulas, seminários, análise e discussão de textos, apresentações de casos clínicos e 

realização de eventos científicos. Fazer parte da Liga Acadêmica de Dentística e Estética 

Facial, constitui-se por uma oportunidade bastante satisfatória para formação de um 

aprimoramento diferenciado, com foco na especialidade que deseja atuar, aprimorando 

conhecimentos científicos a partir do desenvolvimento da pesquisa e extensão. Verificando as 

necessidades, dificuldades e principais experiências sendo desta maneira particularmente 

importante na carreira profissional. 
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