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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 37/2021 

 

1. HISTÓRICO 

INFORMAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO 

Nome da Liga / 

Gestão 

Liga Acadêmica de Reabilitação Oral e Estética (LAROE) / gestão 2020-2021.  

 

Tipo de documento 

e data de envio  

Relatório final de atividades da Liga Acadêmica de Reabilitação Oral e Estética 

(LAROE) gestão 02/11/2020 a 01/11/2021 entregue no dia 19/10/2021. 

  

2. MÉRITO 

TRÍADE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

ENSINO 

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

 

Atividade(s) desenvolvida(s):  

Foi desenvolvido um cronograma com encontros quinzenais, em que, divididos em duplas, 

os integrantes deveriam apresentar um artigo de relevância clínica e atual. Para que ao final 

da apresentação, os demais integrantes pudessem fazer perguntas e comentários, gerando 

uma discussão. Ao final de um ciclo de 4 apresentações, um professor era convidado a 

ministrar uma aula virtual. O tema era informado previamente para os alunos, assim, ao 

momento da apresentação, os alunos já haviam pesquisado e estudado sobre o tema e 

anotado suas dúvidas para o final da aula. 

 

No dia 23 de novembro de 2020, a primeira apresentação ficou sob responsabilidade da 

dupla Laura e Thalia, que trouxeram para o debate o artigo “Reabilitação oclusal com 

prótese parcial removível provisória tipo overlay- relato de caso”. 

 

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

PESQUISA 

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

 

Atividade(s) desenvolvida(s): O relato de experiência “Utilização de recursos didático-

pedagógicos digitais na difusão de conhecimentos sobre saúde bucal" foi desenvolvido 

pelos alunos Andreza, Amanda, Giovanna, Ranam e Vitor e submetido à editora Revista 

Brasileira de Extensão Universitária. O artigo está sendo avaliado até o presente momento. 

 

Está sendo desenvolvido (em fase final de confecção para consecutiva publicação) o 

protocolo de clareamento endógeno. Na frente dessa pesquisa esteve presente os 

integrantes: Andreza, Daniele, Giovanna, Michelle e Ranam, responsáveis por redigir o 

trabalho com o apoio da mestranda Edmara orientanda do professor Rodrigo coordenador 

dessa presente liga acadêmica; mas os demais ligantes também estiveram presentes 

auxiliando nas buscas de artigos.  

 

 

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

EXTENSÃO 
Atividade(s) de extensão: ( X ) Presente (    ) Parcial (    ) Ausente 
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Atividade(s) desenvolvida(s): O I Simpósio Online de Reabilitação Oral e Estética da 

LAROE foi desenvolvido pela Liga Acadêmica de Reabilitação Oral e Estética (LAROE), 

composta por alunos do curso de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora- 

Campus Avançado Governador Valadares e sob orientação do Prof. Dr. Rodrigo Furtado de 

Carvalho. Além disso, o projeto também contou com a colaboração dos professores Cleidiel 

Aparecido Araujo Lemos e Jean Soares Miranda. 

 

O evento foi totalmente gratuito e teve como objetivo desenvolver, promover e difundir 

conhecimentos na área da reabilitação Oral e Estética, valorizando o trabalho 

interdisciplinar pautado em princípios científicos. O simpósio foi apresentado na 

modalidade online, através da plataforma de vídeos Youtube. 

 

Com o advento da pandemia em decorrência do avanço do SARS-CoV-2, impondo 

isolamento social, o projeto de extensão “Sorriso-canal digital” assumiu um novo formato 

de divulgação de uma série de vídeos denominado “Papo com ciência”. Nestes, os 

integrantes do projeto selecionam trabalhos de grande relevância clínica e enviam convites 

por e-mail para os respectivos autores. Após aceite, os pesquisadores recebem um arquivo 

contendo orientações de gravação à distância. Após a gravação, os vídeos são editados pelos 

integrantes do projeto. Os vídeos do quadro “Papo com ciência” consistem em um relato, 

em que o pesquisador traz uma abordagem geral do estudo. 

 

 

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 

(    ) 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: _______________ 

(    ) Ausente 

( X ) 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) 
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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 0589641 e o código 

CRC C4B54500.  

(      ) 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. 


