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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 20/08/2018 a 19/08/2019, 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, por meio de encontros de estudo 

(às segundas-feiras a partir das 18 horas) abordando a cada semana diferentes temas da 

neurocirurgia que são importantes para o profissional generalista. As reuniões científicas 

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

meio da preparação de aulas teóricas expositivas. Ainda, uma discussão coletiva sobre o 

tema era realizada de forma a fixar o conhecimento. Todos os encontros foram comprovados 

por meio de listas de presença anexadas no relatório. O relatório anual da LANc apresenta 

atividades de Extensão.                                                              

                                                                           

Neurocirurgia. Voltado à comunidade leiga, a campanha em Governador Valadares foi 

realizada em forma de palestras educativas, roda de conversa, distribuição de panfletos, 

recurso áudio visual e abordagem das pessoas nas ruas. A campanha foi realizada em escolas 

(Colégio Ibituruna, E. E. Alexandre Peixoto da Silva, Escola Nelson Sena, E. E. Prefeito 

Joaquim Pedro Nascimento, Escola Municipal Professora Valdete Nominato) e 

universidades (cursos de Odontologia, Economia, Medicina e Administração) e Universidade 

Pitágoras. O evento de encerramento, no sábado dia 02/12, ocorreu no centro da cidade na 

Praça dos Pioneiros de 8 às 13h. Nos dias 15 e 24 de maio de 2019, a LANc esteve presente 
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no Maio Amarelo, ação realizada em conjunto com a Prefeitura de Governador Valadares, 

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU. A ação consistiu na prevenção de acidentes 

de trânsito através de ministrações de palestras, blitz, simulações, panfletagem, além de 

reuniões para capacitação e organização do evento com os órgãos municipais.  As ações 

foram comprovadas por meio de fotos dos ligantes nos locais apontados acima junto aos 

banners das ações. Como atividade de Pesquisa os ligantes da LANc sob orientação do Dr. 
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realizado em Juiz de Fora nos dias 06 a 09 de novembro de 2019. Ainda, a LANc, sob 

orientação do Dr. Ivan, submeteu duas revisões bibliográficas ao I Congresso de Trauma do 

Leste Mineiro. As atividades de pesquisa estão comprovadas por meio de fotos dos pôsteres, 

resumos apresentados e certificados dos eventos.  

 

3. PARECER TÉCNICO 

 

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

emissão dos certificados para os participantes da LANc no período de 20/08/2018 a 

19/08/2019.  

 

Comissão de Análise das Propostas de Ligas Acadêmicas 

 

Governador Valadares, 15 de Outubro de 2020. 

 

 


