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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 14/2021 

 

1. HISTÓRICO 

INFORMAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO 

Nome da Liga / 

Gestão 

Liga Acadêmica de Infectologia (LAIN) / gestão 2017-2018.  

Gestão sob vigência do “Estatuto das Ligas Acadêmicas do Instituto de Ciências da 

Vida da UFJF – Campus Governador Valadares” outorgado pela Portaria Nº 01, 

de 05 de janeiro de 2017.    

Tipo de documento 

e data de envio  

Avaliação do Relatório de Atividades da Liga Acadêmica de Infectologia LAIN 

entregue no dia 09/08/2021. 

  

2. MÉRITO 

TRÍADE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

ENSINO 

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

Atividade(s) desenvolvida(s):  

 

● Foram realizados encontros teóricos quinzenais conduzidos por professores 

convidados ou pelos próprios ligantes. As aulas ocorreram na Sociedade 

Recreativa Filadélfia e tiveram um enfoque integral, abordando aspectos clínicos, 

epidemiológicos, imunológicos e terapêuticos das doenças infecciosas e 

parasitárias mais relevantes em território brasileiro; 

● Debate – “A situação atual das doenças negligenciadas no município de 

Valadares” - Os acadêmicos de medicina estudaram cenários pertencentes à cidade 

na qual a universidade está inserida e à zona rural adjacente. Depois, foi promovido 

um debate para analisar as necessidades dos habitantes; 

● Também é importante salientar que foram feitas aulas práticas semanais e que os 

ligantes foram inseridos nos setores de referência do SUS: CRASE (específico 

para o acompanhamento de pacientes com Infecções Sexualmente transmissíveis, 

com ênfase em HIV, sífilis e Hepatites virais); e CADEF, para atendimento de 

pacientes acometidos pela febre chikungunya. 

 

Comprovação 

adequada: 
( X ) Presente (    ) Parcial (    ) Ausente 

PESQUISA 

Atividade(s) de 

pesquisa: 
( X ) Presente (    ) Parcial (    ) Ausente 

Atividade(s) desenvolvida(s):  

 

● Foram feitos levantamentos epidemiológicos para a compreensão da distribuição 

de casos e óbitos de doenças infecciosas no município de Governador Valadares, 

no estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo. Ademais, também foram 

empregadas revisões integrativas da literatura. Os resultados obtidos foram 

publicados em eventos;  

● Alguns trabalhos apresentados pela liga: Relação entre leptospirose e ocorrência 

de inundações por aumento da precipitação pluviométrica no município de 
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Governador Valadares, 2007-2017; Contexto epidemiológico da febre maculosa 

no Brasil: caracterização da distribuição de casos e óbitos no território nacional; O 

papel da liga acadêmica de infectologia de uma universidade pública inserida em 

área endêmica para a formação médica e a comunidade; O sarcoma de kaposi como 

doença definidora da AIDS. 

 

Comprovação 

adequada: 
( X ) Presente (    ) Parcial (    ) Ausente 

EXTENSÃO 

Atividade(s) de 

extensão: 
( X ) Presente (    ) Parcial (    ) Ausente 

Atividade(s) desenvolvida(s):  

 

● Foi feita uma ação em conjunto com o IFMSA, “1° de Dezembro – Dia mundial 

de Combate à AIDS”. Em um primeiro momento, foi ministrado um minicurso 

pela Dra. Natália Coelho Corrêa acerca dos aspectos clínicos do HIV para os 

discentes da UFJF-GV. Posteriormente, organizou-se uma passeata até a Praça dos 

Pioneiros, onde foi acesa uma vela em homenagem a cada pessoa vivendo com 

AIDS no município; 

● Elaborou-se um projeto de Extensão aprovado pela PROEX, intitulado “Educação 

continuada em saúde: ações de prevenção, promoção e controle das doenças 

infecto-parasitárias em distritos rurais e endêmicos do município de Governador 

Valadares, Minas Gerais”. Orientadora: Professora Pauline Martins Leite; 

● Também foi organizado pela liga o evento: I Seminário sobre os aspectos clínicos 

e imunológicos da esquistossomose. 

 

Comprovação 

adequada: 
( X ) Presente (    ) Parcial (    ) 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 (     ) Presente 
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da gestão (     ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

(     ) Ausente 

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

Termo(s) de 

desligamento 

(    ) Presente 

(    ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

(    ) 
Ausente: 

Nome do(s) ligantes OU Não houve desligamento durante a gestão  

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

 

3. PARECER 

DECISÃO DA COMISSÃO 

Relatório Anual 

de atividades 

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

 

 

 

A autenticidade dos certificados pode ser conferida no Portal do 

SEI-UFJF (www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de 

Documentos, informando o código verificador 0474476 e o código 

CRC 65B570C1. 
 

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

  

Rodolfo Duarte Nascimento – SIAPE1295422 

Presidente da Comissão das Ligas Acadêmicas do ICV 

 

Governador Valadares, 13 de agosto de 2021. 


