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Ao Sr. Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai, Presidente do Conselho de Unidade do Instituto de 

Ciências da Vida (ICV) da UFJF/GV;  

 

Parecer Nº 03/2021 

 

1. HISTÓRICO 

INFORMAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO 

Nome da Liga / 

Gestão 

Liga Acadêmica de Semiologia Médica (LASEM)/ gestão 09/10/2018 à 

09/10/2019. 

Tipo de documento 

e data de envio  
Relatório Anual de Atividades enviado no dia 01/02/2021  

 

2. MÉRITO 

TRÍADE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

ENSINO 

Atividade(s) de ensino: ( X ) Presente (    ) Ausente 

Atividade(s) desenvolvida(s):  

• Foram realizadas 11 reuniões de forma presencial com conteúdo teórico, 

ministradas convidados sobre diferentes temas sobre semiologia. Além disso, 

foram apresentados pelos ligantes diversos casos clínicos e, a partir disso, 

realizadas discussão entre os participantes. Ainda, foram realizadas “Quartas 

Científicas” abertas para alunos dos cursos da área da saúde da UFJF-GV e 

UNIVALE.  

Comprovação adequada: ( X  ) Presente (    ) Ausente 

PESQUISA 

Atividade(s) de pesquisa: ( X  ) Presente (    ) Ausente 

Atividade(s) desenvolvida(s):  

• Reuniões e produção de uma revisão bibliográfica sobre os principais temas 

abordados durante as disciplinas de Semiologia Médica I e II.  

Comprovação adequada: (  ) Presente ( X ) Ausente 

EXTENSÃO 

Atividade(s) de extensão: ( X  ) Presente (    ) Ausente 

Atividade(s) desenvolvida(s):  

• Participação e desenvolvimento de projetos voltados para a comunidade, 

sendo eles: Projeto de Extensão - Centro de Apoio ao Deficiente Físico 

Doutor Octavio Soares. Foram realizadas 10 diferentes atividades na sala de 

espera do CADEF, dinâmicas sobre diferentes temas (Dengue, Diabetes, 

mudança de hábitos); Projeto de Extensão - Centro de Referência em Saúde 

do Trabalhador (CEREST); Foram realizadas oito diferentes atividades, 

como anamnese, exame físico e preenchimento de prescrições 

acompanhadas com o auxílio e supervisão do médico.  

Comprovação adequada: ( X  ) Presente (    ) Ausente 

CARGA HORÁRIA 
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Cópias das Atas e 

das Listas de 

presença da gestão 

( X ) Presente 

(    ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

(    ) Ausente 

Tabela descritiva dos 

membros da Liga 

( X ) Presente 

(    ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

(    ) Ausente 

Carga horária total ≥ 

75% da carga 

horária máxima de 

certificação 

(    ) Todos os membros da Liga atingiram ≥ 75% 

(  X ) Há membros com ≥ 75% e membros com < 75%. Membros que não 

alcançaram carga horária mínima para certificação:  

Luíza Magalhães da Rocha 

Matheus Henrique Dinis Gomes dos Reis 

(    ) Nenhum membro da Liga atingiu ≥ 75% 

(  x  ) Não se aplica (Liga sob vigência de Estatuto anterior) 

ANEXOS 

Cronograma de 

atividades 

(  X ) Presente 

(    ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

(    ) Ausente 

( X ) Não se aplica (Liga sob vigência de Estatuto anterior) 

Balanço 

financeiro da 

gestão 

(    ) Presente 

(    ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

( X ) Ausente 

( X ) Não se aplica (Liga sob vigência de Estatuto anterior) 

Termo(s) de 

desligamento 

(    ) Presente 

(    ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

(  X ) 

Ausente: 

Luíza Magalhães da Rocha 

Matheus Henrique Dinis Gomes dos Reis 

( X ) Não se aplica (Liga sob vigência de Estatuto anterior) 

 

 

 

 

 

3. PARECER 

DECISÃO DA COMISSÃO 

Relatório Anual 

de atividades 

(  ) Deferido para certificação de acordo com os dados apresentados na tabela 

descritiva do Relatório Anual. 

 

 

( X  ) Indeferido, sugere-se correção e reenvio do(s) tópico(s) abaixo: 

• A Revisão Bibliográfica em Semiologia Médica desenvolvida pela Liga 
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Acadêmica de Semiologia Médica (LASEM) como atividade de 

pesquisa está anexada ao relatório. Entretanto, não há nenhuma 

comprovação de submissão deste trabalho para algum evento científico 

(congresso, simpósio) ou como publicação acadêmica (artigo em 

periódico ou livro). Ainda, sugere-se padronização na formatação do 

texto e referência. 

• Padronização da carga horária na tabela descritiva, devendo ser a mesma 

para membros diretores e participantes - o período em que a Liga se 

encontra apenas com membros diretores, durante a preparação do 

processo seletivo, não deve ser contabilizado. A Liga Acadêmica tem 

duração de 01 (um) ano para todos os membros. Favor utilizar o modelo 

de tabela descritiva presente no Apêndice 07 do Relatório Anual de 

Atividades disponível no link: https://www.ufjf.br/icvgv/ligas-

academicas/estatuto/ 

 

 

 

Rodolfo Duarte Nascimento 

Presidente da Comissão das Ligas Acadêmicas do ICV 

 

 

 

Governador Valadares, 10 de fevereiro de 2021. 


