
1. INFORMAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO 

Nº do Parecer: 04.2022 

Setor de Cadastro da Liga: Instituto de Ciências da Vida (ICV) da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
Campus, Governador Valadares (UFJF-GV) 

Órgão Responsável pela Análise de Solicitações das Ligas Acadêmicas: Comissão das Ligas Acadêmicas 

do ICV 
Nome da Liga / Gestão: Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirúrgica (LION) / 2017-2018 

E-mail da Liga: liongv@hotmail.com 

Data de envio: 16/02/2022, em resposta ao parecer Nº 32.2021 publicado no dia 15/10/2021. Correção dos 
dados da ligante Ana Beatriz Araújo Lucca. 

Assunto / Tipo de documento: 

( ) Relatório Anual de Atividades / Apêndice 06 - Termo de Desligamento, 

Apêndice 07 - Relatório Anual de Atividades e Apêndice 08 - Ata de Reuniões 

( X ) Cadastro da Tabela de Certificação com os dados dos membros da liga 
 

2. DADOS DO DOCUMENTO 

Tipo de atividade(s) de Ensino / Local de realização / Nº total de pessoas envolvidas / Tipo de 

comprovação: 
(X ) Não se aplica. (Apenas para solicitação de cadastro da tabela descritiva dos membros da liga)* 

Tipo de atividade(s) de Pesquisa / Local de realização / Nº total de pessoas envolvidas / Tipo de 

comprovação: 
(X ) Não se aplica. (Apenas para solicitação de cadastro da tabela descritiva dos membros da liga)* 

Tipo de atividade(s) de Extensão / Local de realização / Nº total de pessoas envolvidas / Tipo de 

comprovação: 
(X ) Não se aplica. (Apenas para solicitação de cadastro da tabela descritiva dos membros da liga)* 

Cronograma de atividades 

Foi enviado? ( ) SIM ( ) NÃO 

Foi preenchido corretamente? ( ) SIM ( ) NÃO 
(X ) Não se aplica. (Apenas para solicitação de cadastro da tabela descritiva dos membros da liga)* 

Balanço financeiro da gestão (se houver) Foi enviado? ( ) SIM ( ) NÃO 

Termo de desligamento 

( ) Presente. 

( ) Ausente. Não houve nenhum desligamento. 

( ) Ausente. Houve desligamento, mas o termo não foi anexado. 
(X ) Não se aplica. (Apenas para solicitação de cadastro da tabela descritiva dos membros da liga)* 

Tabela descritiva dos membros da Liga 

Foi enviada? (X ) SIM ( ) NÃO 

Foi preenchida corretamente? (X ) SIM ( ) NÃO 
Todos os membros da Liga atingiram ≥ 75% da carga horária total (≥ 270hrs)? ( X) SIM ( ) NÃO. Especificar 

 

3. DECISÃO DA COMISSÃO DAS LIGAS ACADÊMICAS DO ICV 

(X ) DEFERIDO os documentos relacionados ao Relatório Anual de Atividades da liga. 

 

a) A diretoria da liga deve seguir os trâmites relacionados aos certificados de todos os membros da gestão, 

conforme o Art. 38 do Estatuto das Ligas Acadêmicas do ICV da UFJF-GV (PORTARIA/SEI Nº 49, DE 18 

DE DEZEMBRO DE 2020). 
b) A Comissão das Ligas Acadêmicas do Instituto de Ciências da Vida (ICV) da Universidade Federal de Juiz 

de Fora - Campus Governador Valadares (UFJF-GV), declara que a autenticidade dos certificados pode ser 

conferida neste documento a partir dos dados apresentados na tabela abaixo: 

mailto:liongv@hotmail.com


 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Rodolfo Duarte Nascimento – SIAPE 1295422 

Presidente da Comissão das Ligas Acadêmicas do ICV 

 

 

Governador Valadares, 24 de fevereiro de 2022. 

 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 0683814 e o código CRC A3AC9F67. 

 


