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Assunto: E-mail enviado à Comissão no dia 13 de novembro de 2020 pela Liga 
Acadêmica Multiprofissional de Promoção de Saúde Infantil da Universidade Federal 
de Juiz de Fora campus Governador Valadares (LAMPSI UFJF-GV).   
 
1 HISTÓRICO 

 

No dia 13 de dezembro de 2020, a LAMPSI UFJF-GV envia à Comissão de Análise das Propostas 
das Ligas Acadêmicas um e-mail contendo um relatório anual de atividades referente à gestão 
de 2019, o Estatuto da Liga, um Termo de Desligamento e um ofício sobre a situação da Liga. 
 

2 MÉRITO 

 
O relatório está completo. As atividades de ensino e extensão foram comprovadas, apesar 
disso não ter ocorrido logo após a descrição. As atas com as listas de presença foram 
anexadas. A tabela referente à carga horária e à certificação está faltando. A pesquisa está 
pouco descrita e comprovada.  
Em relação aos demais documentos, o ofício está claro e detalhado; o termo de desligamento 
da participante Rafaela Caires está devidamente assinado, entretanto há ausência de data; e o 
Estatuto da Liga apresenta artigos com os assuntos tratados no e-mail.  
 
3 PARECER TÉCNICO 

 

Diante do exposto, a Comissão de Análise das Propostas das Ligas Acadêmicas é favorável à 
certificação após o envio da tabela com a descrição dos membros participantes, diretores 
(especificando o cargo), orientadores e colaboradores com suas respectivas cargas horárias e 
data de início e término. Além de uma melhor comprovação da pesquisa. Ademais, a Comissão 
está ciente da atual situação da LAMPSI relacionada ao Estatuto e desligamento de alguns 
membros, bem como da nova gestão que teve início no dia 02 de agosto de 2020 com duração 
até 01 de agosto de 2021. Ainda, solicita-se o reenvio do termo de desligamento com data.  
 
 
  

 

Comissão de Análise das Propostas de Ligas Acadêmicas 

 Governador Valadares, 20 de novembro de 2020. 


