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Guideline para Post – Projeto Ligas em Foco 
 

 

Olá! Ficamos muito contentes com teu interesse em contribuir para a disseminação 

de boas ideias e o crescimento conjunto das ligas de emergência. Seguem algumas 

dicas de pontos importantes para você abordar em seu post: 

 

❖ Título do Post (você pode usar o título do projeto que desenvolveu ou outro 

título que remeta de forma clara e objetiva a atividade desenvolvida); 

❖ Aborde quais foram os objetivos pretendidos com o projeto, especifique o que 

foi alcançado e o que não (aborde as dificuldades encontradas); 

❖ Descreva a atividade realizada de forma clara, envolvente e detalhada, inclua 

informações como tipo de atividade (aula, oficina prática, simpósio...), como foi 

realizada, qual foi a duração e o espaço físico necessário, além de outras 

informações que você julgar pertinente; 

❖ Elenque a equipe necessária para a realização da atividade, podendo conter 

número de pessoas necessárias, se atividade foi ministrada apenas por alunos 

ou em conjunto com professores/médicos/profissionais da saúde e outras 

características da equipe responsável; 

❖ Insira os recursos necessários para a realização do projeto (sala de aula, 

hospital, laboratório de simulação...) e materiais necessários (simuladores, 

manequins, maca, DEA...); 

❖ Compartilhe as principais dificuldades encontradas no planejamento e na 

realização da atividade, bem como as estratégias utilizadas para superá-las; 

❖ Aborde os pontos positivos e as experiências adquiridas; 

❖ Incentivamos também a inclusão de depoimentos de participantes e 

organizadores; 

❖ Fotos e/ou vídeos do projeto (lembre-se dos direitos autorais das imagens 

compartilhadas e de solicitar a autorização dos participantes); 

❖ Recomendamos que você escreva o post em forma de texto e não de itens ou 

“perguntas e respostas”; 

❖ Lembre-se que o público-alvo do seu post são outros estudantes da área da 

saúde e membros de Ligas de Emergência; 

❖ Você deverá encaminhar o texto em formato Word (.docx) e os dados de autoria 

via formulário específico disponível em: https://forms.gle/fBanfWQqjwSnorJm9  
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