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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  

CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA  

 

 

 

Ao Sr. Prof. Dr. Leandro de Morais Cardoso, Presidente do Conselho de Unidade do Instituto de 

Ciências da Vida (ICV) da UFJF/GV;  

 

Parecer Nº 07/2021 

 

1. HISTÓRICO 

INFORMAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO 

Nome da Liga / 

Gestão 
Liga Acadêmica de Saúde Coletiva (LASC) / gestão 12/2019 – 12/2020. 

Tipo de documento 

e data de envio  
Relatório Anual de Atividades enviado no dia 12/04/2021 

 

2. MÉRITO 

TRÍADE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

ENSINO 

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

Atividade(s) desenvolvida(s):  

• Reuniões realizadas de forma remota com conteúdo teórico, ministradas 

pelos participantes da liga e por convidados. Nas reuniões foram 

abordadas as unidadesà saúde da cidade de Governador Valadares, 

envolvendo suas funções, público alvo e o atendimento 

multiprofissional; e políticas nacionais de atenção à saúde.  

Comprovação adequada: ( X  ) Presente (    ) Ausente 

PESQUISA 

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

Atividade(s) desenvolvida(s):  

• Realização de 1 Trabalho de Pesquisa: “Transmissão materno-fetal de 

SARS-CoV-2: um estudo de revisão”, o qual foi apresentado no 8º 

Congresso Mineiro de Medicina de Família e Comunidade. Ademais, 

um segundo trabalho está em andamento, houve atraso para o 

recebimento de aprovação do questionário pelo Comitê de Ética, mas 

este foi adquiro e a pesquisa segue na fase de coleta de dados. 

• Escrita de 1 Capitulo de livro: “Ensino por Outra Perspectiva: A 

Educação Popular em Saúde como Ferramenta de Transformação”. Ele 

integra o livro entitulado: “Ensino, Pesquisa e Extensão Aplicados às 

Ciências Médicas”.  

Comprovação adequada: ( X  ) Presente (    ) Ausente 

EXTENSÃO 

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

Atividade(s) desenvolvida(s):  

• Criação e publicação de postagens informativas nas redes sociais 

voltadas para a comunidade, por meio de projetos intitulados “Você 

Sabia? Saúde Coletiva” e “LASC Explica!”. 

• Realização dos eventos: Oficina Projeto Terapêutico Singular e Capacitação 

Multiprofissional em Abordagem a Saúde Mental e Ideação Suicida. 
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• Elaboração e distribuição de panfletos “Suspenderam as aulas! E agora?”, 

realizado em parceria com a LAIN. 

• Apresentação na modalidade de “live” na rede social da Liga sobre a COVID-

19, com esclarecimento de dúvidas acerca do tema.  

Comprovação adequada: ( X  ) Presente (    ) Ausente 

CARGA HORÁRIA 

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% 

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

alcançaram carga horária mínima para certificação: ____________ 

(    ) Nenhum membro da Liga atingiu ≥ 75% 

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

ANEXOS 

Cronograma de 

atividades 

(    ) Presente 

(    ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

(    ) Ausente 

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

Balanço 

financeiro da 

gestão 

( X ) Presente 

(    ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

(    ) Ausente 

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

Termo(s) de 

desligamento 

(    ) Presente 

(    ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

(    ) Ausente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  

CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

• Padronização das datas de início e término dos membros, a qual deve 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, exceto para os que se 

desligaram da Liga antes do final da gestão.  

• Correção da data de início das atividades da Liga, tendo em vista que a ata 

da primeira reunião está datada no dia 03/12/2019.  

 

 

Rodolfo Duarte Nascimento 

Presidente da Comissão das Ligas Acadêmicas do ICV 

 

Governador Valadares, 28 de abril de 2021. 


