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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 46/2021 

 

1. HISTÓRICO 

INFORMAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO 

Nome da Liga / 

Gestão 

Liga Acadêmica Patologia  e Cirurgia Oral e Maxillofacial (LAPCOM) / gestão 

2020 – 2021 

Tipo de documento 

e data de envio  
Relatório Anual de Atividades enviado no dia 26/11/2021 

  

2. MÉRITO 

TRÍADE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

ENSINO 

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

• Palestras ministradas pela professora orientadora da liga e professores 

convidados; 

• Dinâmica intitulada de “Desafio Diagnóstico”, com a proposta de levantar 

hipóteses diagnóstica dos casos clínicos apresentados; Dinâmica intitulada 

“Show do Milhão” baseada em jogo de perguntas e respostas sobre o tema: 

doenças fúngicas e protozoários; Dinâmica intitulada “Quiz da Cirurgia” com 

questões de concurso público acerca da temática de Cirurgia Oral e 

Maxillofacial; 

• Aulas ministradas pelos ligantes com temáticas importantes e atuais da 

Odontologia. 

 

Comprovação 

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

PESQUISA 

Atividade(s) de 

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

• Desenvolvimento e submissão de trabalhos para o 1º Simpósio Online de 

Patologia e Cirurgia Oral e Maxillofacial 

o "Carcinoma espinocelular e carcinoma verrucoso simultaneamente em 

borda lateral de língua: relato de caso" 

o "Mucocele de aspecto atípico em região sublingual: relato de caso" 

o "Complicações orais resultante da radioterapia" 

o "Ameloblastoma em região posterior de mandíbula: relato de caso" 

o "Fibroma odontogênico central bilateral em maxila" 

o "Carcinoma de células escamosas não queratinizadas em orofaringe: 

Desafio Diagnóstico" 

• Publicação dos Anais do 1º Simpósio Online de Patologia e Cirurgia Oral e 

Maxillofacial: ISBN 978-65-00-21123-8. 

 

• Submissão de trabalho para outros eventos, congressos e simpósios  

o I mostra Nacional de Pesquisa e Extensão: "Abordagem acadêmica 

sobre a importância da conscientização e da prevenção de patologias 

orais: relato de experiência" 
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o I Jornada acadêmica de saúde bucal inclusiva - UFPR: "Associação 

entre agenesia dentária e neoplasias malignas: revisão de literatura" 

o 38ª Reunião anual virtual da Sociedade Brasileira de Pesquisa 

Odontológica: "RCR264 - Carcinoma de células escamosas não 

queratinizante em palato e orofaringe" 

o 38ª Jornada Acadêmica de Odontologia da Faculdade de Odontologia: 

"Avaliação do preparo de canais radiculares ovais por instrumentos de 

níquel-titânio: estudo por micro-CT" 

o I Congresso Interdisciplinar de Odontologia: "Utilização de plantas 

medicinais no tratamento do Herpes Labial" 

o 19º Simpósio de Pesquisa e iniciação Científica da Univale: "Fibroma 

ossificante central associado à fratura patológica de mandíbula - relato 

de caso" 

o XXIII Jornada Odontológica do Cesupa: "Dente gretado, considerações 

clínicas do diagnóstico ao tratamento: sequência de casos"  

Comprovação 

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

EXTENSÃO 

Atividade(s) de 

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

• Aulas abertas (3) ao público ministrada por professores convidados; 

• Organização do 1º Simpósio Online de Patologia e Cirurgia: houve mais de 

16.000 inscritos de todos os estados do Brasil, além de participantes de outros 

países como Chile, Argentina e Colômbia. Ainda, contou com mais de 35 mil 

visualizações no YouTube e a submissão de 170 trabalhos científicos. 

• Manutenção de página no Instagram com informações e conhecimentos sobre 

uma patologia oral importante e dicas de como se prevenir, por meio de 

quadros periódicos. 

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 
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( 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. 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 0608989 e o código CRC A830DF29. 
 

(     ) Indeferido  

 

Rodolfo Duarte Nascimento – SIAPE 1295422 

Presidente da Comissão das Ligas Acadêmicas do ICV 

 

Governador Valadares, 09 de dezembro de 2021. 


