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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 36/2021 

 

1. HISTÓRICO 

INFORMAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO 

Nome da Liga / 

Gestão 

Liga Acadêmica de Anatomia Humana Clínica e Cirúrgica (LAAHCC) / gestão 2020-

2021. 

Tipo de documento 

e data de envio  

Relatório anual de atividades da Liga Acadêmica de Anatomia Humana Clínica e 

Cirúrgica (LAAHCC) entregue no dia 01/11/2021.  

  

2. MÉRITO 

TRÍADE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

ENSINO 

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

 

Atividade(s) desenvolvida(s): No decorrer do ano de atividade da liga acadêmica, os 

membros realizaram aulas expositivas sobre temas relacionados à anatomia humana. Cada 

membro ministrou ao menos uma aula, sendo que alguns apresentaram uma segunda vez 

em dupla. Após a realização de cada aula, os membros confeccionaram conteúdo para posts 

do Instagram da liga. Além disso, nos dias 19, 20, 21 e 25 de maio de 2021, os membros 

ministraram as aulas do Curso de Introdução à Anatomia Humana e, no dia 14 de agosto de 

2021, os membros palestraram para o Grupo Escoteiros Pedra Negra (de Governador 

Valadares). Por fim, todos os membros participaram das aulas ministradas por palestrantes 

convidados, além de participarem de eventos os quais a liga atuou como apoio. 

 

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

PESQUISA 

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

 

Atividade(s) desenvolvida(s): Dessa forma, a produção científica total da LAAHCC UFJF-

GV incluiu quatro apresentações de trabalhos em eventos, especificamente três e-posters e 

uma apresentação oral, todos orientados pelo professor Mr. Kennedy Martinez de Oliveira. 

Os textos produzidos podem ser caracterizados como revisões integrativas e narrativas da 

literatura, além de relatos de caso de peças anatômicas do acervo da UFJF-GV. Assim, 

foram feitas as seguintes produções científicas:   

 

● “O RISCO DE LESÕES DO NERVO FACIAL ASSOCIADOS À 

PAROTIDECTOMIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA”  

● “COMPLETE BONE BRIDGE ON THE SIGMOID SULCUS: CADAVER CASE 

REPORT, ANATOMICAL STUDY AND CLINICAL IMPLICATIONS” 

● “PSEUDOANEURISMA DA ARTÉRIA TEMPORAL SUPERFICIAL E SUAS 

REPERCUSSÕES CLÍNICAS: UMA REVISÃO NARRATIVA” 

● “ANASTOMOSE DE RICHÉ-CANNIEU E SUAS IMPLICAÇÕES: REVISÃO 

DE LITERATURA”  

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

EXTENSÃO 

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

 

Atividade(s) desenvolvida(s): “I Simpósio Multidisciplinar de Anatomia Humana 
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Aplicada” foi a primeira atividade de extensão promovida pela liga acadêmica. Aconteceu 

nos dias 03 e 04 de dezembro de 2020, com início às 17:00 horas e término às 21:00 horas, 

em ambos os dias. Em cada dia do evento foram realizadas três palestras que abordaram 

temas de anatomia humana, ministradas por profissionais de diversas áreas da saúde, com 

duração de 01h15min cada. O evento foi realizado remotamente, com transmissão através 

da plataforma digital YouTube. Dessa forma, o público-alvo do evento foi profissionais e 

graduandos da área da saúde de todo o território nacional. 

 

O encontro com o 73/MG Grupo Escoteiros Pedra Negra, de Governador Valadares, foi a 

última atividade de extensão realizada pela liga. Aconteceu no dia 14 de agosto de 2021 das 

14h às 18h, de forma remota pelo Google Meet. Os membros da liga organizaram o 

encontro, além de todo o conteúdo apresentado, sendo eles responsáveis por ministrar as 

aulas e dinâmicas utilizadas. Os temas abordados foram: células, os tecidos, os órgãos, os 

sistemas, o corpo humano, sistema respiratório, sistema musculoesquelético e sistema 

circulatório. O público-alvo do evento foi os escoteiros do Grupo Pedra Negra, de idades 

entre 7 e 17 anos. 

 

O “Curso de Introdução à Anatomia Humana” foi realizado pela liga nos dias 19, 20, 21 e 

25 de maio de 2021. Os membros da liga organizaram o evento, além de todo o conteúdo 

apresentado, sendo eles responsáveis por ministrar as aulas e atividades do curso. O curso 

foi ministrado para todos os alunos iniciantes dos cursos da saúde (educação física, 

farmácia, nutrição, fisioterapia e medicina) do Departamento de Ciências Básicas da Vida 

da Universidade Federal de Juiz de Fora campus Governador Valadares. O evento foi 

ministrado remotamente através do Google Meet e objetivou introduzir assuntos e conceitos 

abordados na disciplina de anatomia humana para melhorar o aproveitamento dos alunos 

ingressantes.  

 

“I Simpósio de Representações Sociais da Morte” foi a segunda atividade de extensão 

realizada pela LAAHCC. O simpósio ocorreu nos dias 07 e 08 de dezembro de 2020, com 

início às 18:30h e término às 20:30h, em ambos os dias. O evento foi realizado 

remotamente, com transmissão através da plataforma digital YouTube. O objetivo foi, 

sobretudo, promover uma prática reflexiva sobre a condição humana a partir da anatomia.  

 

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 

( X ) 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% 

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

ANEXOS 

Cronograma de atividades 

( X ) Presente 

(    ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

(    ) Ausente 
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(    ) 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 

( X ) Presente 

(    ) Parcialmente Presente. Ausência de: _______________ 

(    ) Ausente 

(    ) 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 0585300  e o código 
CRC 87F7BEEE.  

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

  

 

Rodolfo Duarte Nascimento – SIAPE 1295422 

Presidente da Comissão das Ligas Acadêmicas do ICV 

 

Governador Valadares, 24 de novembro de 2021. 


