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Assunto: LIGA ACADÊMICA DE NEUROCIRURGIA (LANc) 

 

 

1. HISTÓRICO 

    

O relatório anual da Liga Acadêmica de Neurocirurgia (LANc) foi apresentado à Comissão 

de Análise das Propostas das Ligas Acadêmicas do Instituto de Ciências da Vida (ICV) da 

UFJF Campus Governador Valadares para análise das atividades desenvolvidas pela Liga no 

período de 24/10/2019 a 25/10/2020, conforme rege o Estatuto das Ligas do ICV, a posterior 

emissão de um parecer em relação à emissão de certificados para participantes da Liga. 

 

2. MÉRITO 

 

O relatório anual da LANc apresentou atividades de Ensino. Buscando elucidar o 

reconhecimento e manejo inicial das doenças neurocirúrgicas, as reuniões científicas foram 

coordenadas pelo orientador e contaram com a participação ativa dos ligantes por meio da 

preparação de aulas teóricas expositivas. Cada ligante, de acordo com seu interesse, escolheu 

um tema para ministrá-lo durante o encontro semanal. Entre os temas disponíveis estavam 

Neuroanatomia, Semiologia Neurológica, Neuroimagem, Acessos Cirúrgicos ao Crânio, 

Neurointensivismo e Hipertensão Intracraniana dentre outros. Entretanto, apesar da liga ter 

iniciado no dia 24/10/2019 a primeira reunião registrada foi no dia 01/06/2020, durante a 

pandemia do novo Coronavírus. Nesse sentido, todas as reuniões foram realizadas por meio 

remoto utilizando de plataformas disponíveis. Assim, todos os encontros foram registrados 

por meio de prints da tela no qual consta os participantes. Porém, ressalta-se que em algumas 

reuniões não é possível identificar os participantes (quinta reunião) pela baixa resolução do 

printscreen. Foram realizadas ao todo, 11 reuniões de ensino todas devidamente 

comprovadas. Uma reunião foi destinada para a eleição de nova diretoria. O relatório anual 

da LANc apresenta como atividades de Extensão publicações em sua conta na plataforma 

virtual Instagram, conteúdos acerca das aulas ministradas, resumindo o conteúdo em 10 fotos  

A LANc reporta que possuem 563 seguidores e um perfil aberto. Entretanto, apesar de 

compreender os desafios de realizar atividades de extensão em meio a uma pandemia, e das 
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limitações para o desenvolvimento das mesmas, entendo que a atividade apresentada pela 

LANc não se configura como atividade extensionista, mas sim, de ensino, por meio de uma 

rede social, tendo em vista que o material apresentado é o mesmo das reuniões. 

Adicionalmente, no printscreen da tela apresentado como comprovação da atividade, não é 

possível identificar  essa atividade. Como atividade de Pesquisa, os ligantes da LANc sob 

orientação do Dr. Ivan submeteram dois capítulos para o livro: “Ensino, Pesquisa E Extensão 

Aplicados Às Ciências Médicas”, (ISBN 978-65-80-226 e DOI 10.37423). Os capítulos são  

“Importância do ensino, pesquisa e extensão da liga de neurocirurgia para a formação 

médica” e  “Síndrome do trefinado pós craniotomia descompressiva de emergência em 

paciente com traumatismo cranioencefálico grave: relato de caso. Ambos estão devidamente 

comprovados por meio de certificados apresentados pela Editora Conhecimento Livre. 

 Por fim, a liga apresenta anexado a tabela dos participantes com a respectiva carga 

horária, período e função de cada ligante.  

 

3. PARECER TÉCNICO 

 

Diante do exposto, a Comissão de Análise das Propostas das Ligas Acadêmicas é 

parcialmente favorável à emissão dos certificados para os participantes da LANc no período 

de 24/10/2019 a 25/10/2020. Entretanto, solicitamos melhor detalhamento quanto a atividade 

de Extensão. Da maneira como está, não se configura como atividade extensionista.  

 

 

 

Comissão de Análise das Propostas de Ligas Acadêmicas 

 

Governador Valadares, 29 de Outubro de 2020. 

 

 


