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Introdução
As ligas acadêmicas são organizações sem fins lucrativos, vinculadas a um
curso de graduação, compostas por estudantes de diversos períodos, professores
orientadores e profissionais colaboradores, tendo por objetivo promover aprendizado
e contribuir na formação profissional dos estudantes, relacionadas a uma área
específica do curso, por meio do ensino, pesquisa e extensão. A Psicologia Social é
uma área da Psicologia que tem como enfoque o estudo do comportamento humano
em sua interação histórica-social. Fundada em 2016 a Liga Acadêmica de Psicologia
Social - LAPS é composta por onze estudantes do curso de Psicologia das
Faculdades Integradas do Norte de Minas - FUNORTE e da Faculdade de Saúde
Ibituruna - FASI, uma professora orientadora e um psicólogo colaborador e tem
como objetivo norteador contribuir na formação crítica do profissional da psicologia
durante o curso de graduação, aperfeiçoando suas habilidades e suas atitudes,
buscando uma formação científica, humanística e ética, colaborando para uma
dinamização

do

processo

de

ensino-aprendizagem.

Os

encontros

são

supervisionados e realizados quinzenalmente para estudos, planejamentos de
eventos, discussões de textos e filmes etc.

Objetivo
Relatar a experiência de participação na Liga Acadêmica de Psicologia Social
e seus respectivos impactos positivos na formação de estudantes de Psicologia.

Materiais e Métodos

Trata-se de um relato de experiência, do tipo descritivo e qualitativo, sobre a
participação de dois estudantes de Psicologia na Liga Acadêmica de Psicologia
Social, entre o período de fevereiro de 2019 a agosto de 2020.

Resultados
Os membros da LAPS são alocados em funções de presidência, vicepresidência, tesouraria, secretaria, diretoria de comunicação, extensão e científica.
Durante o período de 2019 a 2020 foram realizados 26 encontros, sendo 20
presenciais e 6 on-line, onde foram realizadas discussões e estudos sobre temas
relativos à Psicologia Social como gênero, desigualdades sociais e violência. Foram
realizados 3 eventos científicos para a sociedade e o corpo discente e docente da
FASI e FUNORTE, sendo eles o “II Seminário ‘Cura Gay’ - Existência e
Invisibilidade”, encontro aberto para debate do filme “Hannah Arendt - Ideias que
chocaram o mundo” e a mesa virtual “Violência contra as mulheres: impactos e
enfrentamentos em tempo de pandemia. Também foi realizada uma campanha
virtual, por meio de 17 publicações na página oficial da LAPS no Instagram, com
professores e alunos da FASI e FUNORTE, contra o racismo.

Conclusão
A Liga Acadêmica de Psicologia Social é um importante espaço para
construção de saberes e especialização dos membros participantes, numa
perspectiva crítica, ética e humanística. As atividades desenvolvidas contemplam o
ensino, através dos estudos e/ou debates de textos realizados nas reuniões; a
pesquisa, por meio da investigação de fenômenos sociais e a produção científica; e
a extensão, mediante a realização de mesas redondas, seminários e aulas abertas
que visem a inter-relação faculdade e sociedade. Além disso, suas contribuições
atingem de maneira direta e indireta alunos de outros cursos de graduação e,
também, a sociedade de uma maneira geral, visto que realiza eventos abertos para
o público.

