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Parecer Processo nº  

Assunto: Relatório Anual de Atividades da Liga Acadêmica de Clínica Médica (LACliM) 

2019-2020. 

 

1 HISTÓRICO 

 

O Relatório Anual de Atividades da LACliM foi apresentado a Comissão de Análises das 

Propostas das Ligas Acadêmicas do ICV para análise das atividades desenvolvidas pela Liga no 

período de 2019 a 2020, conforme rege o Estatuto das Ligas Acadêmicas do ICV.  

 

2 MÉRITO 

 

Após análise do Relatório Anual, verificou-se a realização de atividades de ensino devidamente 

comprovadas com cópias das Atas e Listas de presença da gestão. A realização de atividade de 

pesquisa foi comprovada com o relato de caso “Peritoneal Tuberculosis in a patient with 

Ankylosing Spondylitis using immunobiologicals - a rare case” elaborado pelos membros da 

liga e apresentado pela orientadora no 37° Congresso Brasileiro de Reumatologia. O relato de 

caso “Lesão de Lisfranc após queda da própria altura: um estudo de caso” foi elaborado por 

autores que não são membros da LACliM e pelo diretor Yan Oliveira Pereira (único membro da 

liga participando do relato). O trabalho “Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU): 

perfil dos atendimentos das vítimas de acidentes de trânsito no município de Governador 

Valadares, Minas Gerais, em 2016” também foi elaborado por autores que não são membros da 

LACliM e pela Maria Vitória Moura Fajardo (único membro da liga participando do trabalho). 

Portanto, ambos não configuram atividade de pesquisa elaborada e executada pela LACliM. A 

atividade de extensão descrita no Relatório foi “Clínica médica para o público leigo” realizada 

em mídia social (@laclimufjfgv). Os títulos “RELATÓRIO CRONOLÓGICO DAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA LACLiM DE 2019 A 2010” (página 2) e 

“RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA LACLIM DE 

2018 A 2019” (página 4) estão incorretos. O Relatório apresenta uma listagem dos membros 

diretores e participantes da liga, constando: nome completo, cargo, data de início e de fim, além 

de carga horária total de cada membro. Ao final do Relatório, consta a assinatura digitalizada do 

presidente. 

 

PARECER TÉCNICO 

 

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

aprovação do Relatório Anual e à emissão dos certificados para os membros da Liga Acadêmica 

de Clínica Médica (LACliM), referente ao período de 2019 a 2020. 

 

Comissão de Análise das Propostas de Ligas Acadêmicas  

 

Governador Valadares, 16 de dezembro de 2020 


