
Liga Acadêmica de Cardiologia em Enfermagem (LACE) 

A Liga Acadêmica de Cardiologia m Enfermagem (LACE) é a segunda liga criada na 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

especificamente para atender às demandas dos estudantes de enfermagem e iniciou 

suas atividades em 2017, visando desenvolver conteúdos focados no aprofundamento 

do cuidado de enfermagem ao paciente com afecções cardiovasculares, incluindo 

promoção à saúde e prevenção de agravos. A LACE conta com aulas teóricas 

quinzenais com professores e profissionais especialistas, atividades práticas 

extracurriculares no Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp e atividades científicas. 

Também, realiza eventos semestrais, com temas como Workshop de Suporte Básico  

de Vida e Simpósio de Doença Cardíaca e Transplante, além de intervenções junto à 

população, como a Campanha Coração na Batida Certa, realizada em parceria com a 

Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC).  

A LACE convida a todos para participarem das atividades! Estudantes de enfermagem 

e de outros cursos, enfermeiros e demais profissionais interessados são muito bem-

vindos!  

Informações importantes 

- Todo início de ano a LACE promove uma aula introdutória aberta a alunos de outras 

instituições e profissionais, e é a partir dela que temos novos ligantes. Todos os 

presentes nesta aula recebem um certificado de participação.  

- As aulas teóricas oferecidas durante o ano letivo também são abertas ao público, mas 

o certificado de ligante da LACE é fornecido somente aos alunos de graduação em 

Enfermagem da UNICAMP que estiveram na aula introdutória e em pelo menos 75% 

das aulas teóricas no ano letivo. 

- Local das aulas: Faculdade de Enfermagem (FEnf) – UNICAMP Rua Tessália Vieira 

de Camargo, 126 - Cidade Universitária  

- Horários 1o semestre (quinzenalmente às terças-feiras das 12h15 às 13h15) 2o 

semestre (quinzenalmente às quintas-feiras das 12h15 às 13h15)  

Redes sociais:  

- E-mail: lacefenf@unicamp.br 

- Facebook e Instagram: @laceunicamp 

Breve histórico de criação 

A LACE é composta por discentes e docentes do Curso de Graduação em Enfermagem 

da Faculdade de Enfermagem (FEnf) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Foi fundada em 08 de março de 2017 a partir da iniciativa de  

egressas do Curso de Graduação em Enfermagem da Unicamp – as enfermeiras Maria 

Clara Moreira Matias e Caroline Cristina Menezes Sergio e de docentes, em especial as 

Profas. Dras. Thaís Moreira São-João e Marília Estevam Cornélio. Ao longo dos últimos 

anos, atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na área de Cardiologia foram 



promovidas na Faculdade de Enfermagem. A despeito de todas as atividades 

direcionadas à produção de conhecimento e à formação de recursos humanos em 

Cardiologia, havia a necessidade de movimentar e aprimorar o conhecimento em 

Cardiologia junto aos discentes de Graduação. O dinamismo, a criatividade, as boas 

ideias e a sede por conhecimento dos discentes que compõem a LACE tem contribuído 

de forma significativa para o aprofundamento do conhecimento entre os discentes, 

docentes e profissionais da saúde da Unicamp e da região de Campinas.  

Missão 

A LACE tem como missão o aprofundamento dos estudos na área de cardiologia por 

acadêmicos em Enfermagem com vistas a um cuidado de enfermagem qualificado aos 

pacientes com afecções cardíacas. Além de promover atividades de ensino e eventos 

científicos, a LACE tem por finalidade promover e/ou participar de atividades educativas 

de promoção e prevenção à saúde da população. Assim a LACE busca contribuir para 

o aprimoramento do conhecimento em enfermagem em cardiologia e, dessa forma, 

cumprir sua missão junto à sociedade, no que se refere a uma atuação de enfermagem 

em cardiologia qualificada e, portanto, capaz de contribuir para a melhoria as condições 

de saúde e qualidade de vida da população. 

 

 


