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Parecer Processo n° 

Assunto: LIGA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA DA SAÚDE - LAPS  

 

1. HISTÓRICO 

O relatório anual da Liga Acadêmica de Psicologia Da Saúde Campus GV (LAPS) 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 Março de 

2019 até Março de 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 LAPS apresentou atividades de Ensino, por meio de palestras de duração média de 30-40 

min, com apresentação de slides, seguidas de rica discussão do tema envolvendo todos os ligantes. Os temas 

abordados nessas apresentações pelos ligantes foram: “Bulimia Nervosa”; “Incontinência Urinária”; “Doença 

de Parkinson; . “Disfunções temporomandibulares”; “Transtornos ansiosos”; “Depressão”. As reuniões e 

aulas teóricas estão comprovadas por meio das atas (21 no total ) e respectiva lista de presença anexadas ao 

relatório. O relatório anual da LAPS apresenta atividades de Extensão. Realização da Quarta Científica, 

atividade que provém de uma parceria da UFJF-GV e o Hospital São Lucas, na qual são realizadas palestras 

por parte das Ligas Acadêmicas, voltadas para o público da universidade e profissionais da saúde. Visita ao 

Centro de Hemodiálise do Hospital Bom Samaritano. Projeto “As cores de Setembro”. Em associação com a 

Liga Acadêmica de Saúde Coletiva (LASC), o projeto teve como base de atuação a divulgação de 

informações sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. Ação “Não é Normal”. Tal ação foi feita 

em associação com o DCE (Diretório Central dos Estudantes) e teve como objetivo a abordagem da saúde 

mental dos discentes da UFJF-GV, por meio de formulários online e disponibilização de urnas nos espaços 

comuns da universidade. ação sobre Outubro Rosa na Penitenciária feminina de Governador Valadares. Visita 

à Associação Santa Luzia Visita ao Abrigo Noturno de Governador Valadares. As atividades de extensão 

estão comprovadas por meio de fotos dos ligantes e mateiras produzidos durante as atividades. Como 

atividade de Pesquisa os ligantes da LAPS os ligantes da LAPS desenvolveram projetos de pesquisa, artigos e 

trabalhos voltados ao âmbito da psicologia da saúde e suas vertentes, tendo a possibilidade de apresentá-los 

em congressos e simpósios regionais e nacionais. 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 LAPS no período de Março de 2019 até Março de 2020.  

 

 

Comissão de Análise das Propostas de Ligas Acadêmicas 

 

Governador Valadares, 07 de maio de 2020. 
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