
1. INFORMAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO 

Nº do Parecer: 17.2022 

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 Psiquiatria (LAPsiq) / 2021-2022 

E-mail da Liga: lapsiqgv@gmail.com 

Data de envio: 01/03/2022 

Assunto / Tipo de documento:  

(X) Relatório Anual de Atividades / Apêndice 06 - Termo de Desligamento, Apêndice 07 - Relatório Anual 

de Atividades e Apêndice 08 - Ata de Reuniões 

 

2. DADOS DO DOCUMENTO 

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

comprovação:  

• Discussão de caso clínico, apresentação de artigos científicos e elaboração simultânea de súmula 

psicopatológica / plataforma Google Meet / 13 membros / Ata e Lista de presença 

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

comprovação:  

• Revisão bibliográfica Esquizofrenia/ Não possui / 4 membros / Não possui 

• Revisão bibliográfica Transtorno de Estresse pós-Traumático (TEPT)/ Não possui / 4 membros / 

Não possui 

• Revisão bibliográfica Transtorno do pânico / Não possui / 3 membros / Não possui 

• Revisão bibliográfica Transtorno obsessivo-compulsivo / Não possui / 4 membros / Não possui 

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

comprovação:  

• Postagens ou Divulgação de temas da liga / Instagram / Não informado o número de pessoas/ Prints 

da página da liga no Instagram 

• Organização do I Simpósio de Reforma Psiquiátrica e Luta Manicomial da UFJF-GV / plataforma 

StreamYard / Não informado o número de pessoas / Link do evento e print da tela  

• Projeto Setembro Amarelo LAPsiq, LASC e LAPS / Google Meet / Não informado o número de 

pessoas / Print da telas das reuniões  

• Iº Simpósio Acadêmico de Psiquiatria de Governador Valadares (SIAP) / via YouTube / Não 

informado o número de pessoas / Print da tela  

• Aulas abertas / plataforma Google Meet / Não informado o número de pessoas / Link do evento e 

Print das telas das aulas  

Cronograma de atividades 

Foi enviado? (x) SIM  

Foi preenchido corretamente? (x) SIM  

Balanço financeiro da gestão 

A Liga Acadêmica de Psiquiatria não realizou nenhum tipo de aquisição financeira, independente da forma, 

por conta disso o balanço financeiro da gestão é nulo 

Termo de desligamento  

(x) Ausente. Houve desligamento, mas o termo não foi anexado. 

Tabela descritiva dos membros da Liga 

Foi enviada? (x) SIM  

Foi preenchida corretamente? (x) SIM  

Todos os membros da Liga atingiram ≥ 75% da carga horária total (≥ 270hrs)? ( x) SIM  

 

3. DECISÃO DA COMISSÃO DAS LIGAS ACADÊMICAS DO ICV 

(x) INDEFERIDO os Documentos Relacionados ao Relatório Anual de Atividades da liga. Sugere-se:  



• Apresentar comprovante de envio ou publicação do artigo científico em revista ou certificado de 

apresentação em Congresso das revisões bibliográficas realizadas;   

• Apresentar termo de desligamento assinado da ligante Gabriela Schettino. 

• Tabela de certificação:  retirar o nome da ligante que solicitou desistência (Gabriela Schettino), 

padronizar a carga horária dos membros diretores e participantes e orientadora para 360hrs, conforme 

o Art. 37 do Estatuto.  
 

 

 

______________________________________________________________ 
Rodolfo Duarte Nascimento - SIAPE 1295422 

Presidente da Comissão das Ligas Acadêmicas do Instituto de Ciências da Vida 

(Portaria Nº 03, de 05 de Abril de 2019) 

 

 

Governador Valadares, 09 de maio de 2022. 
 


