UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA

ATA Nº 01/2022
ATA de reunião ordinária da Comissão das Ligas Acadêmicas do Instituto de Ciências da
Vida (ICV) do Campus de Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora –
UFJF-GV, realizada aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, tendo início
às 19h30min, por meio do Google Meet em virtude do cenário de pandemia. O prof. Dr.
Rodolfo Duarte Nascimento preside e abre a sessão, constando presentes os membros prof.
Dr. Danilo Reis Coimbra, Amanda Rodrigues Soares e Bernardo Mendes Hott. A discente
Danielle Cristina Soares Barbosa justificou o não comparecimento à reunião.
Foram expostos os pontos ao longo da reunião sendo que:
Ponto 1 – Realização da entrevista do Processo Seletivo para Membros Discentes da
Comissão das Ligas do ICV. Sobre a participação dos candidatos (identificados pelo nº de
matrícula), declara-se:
1. Nº de matrícula 201907009GV – candidato(a) compareceu na entrevista
2. Nº de matrícula 201607044GV – candidato(a) compareceu na entrevista
Ponto 2 – Confecção do Resultado do Processo Seletivo (quadro abaixo).
Nº de matrícula

o dados enviados na
Análise dos
inscrição (10 pts / cada ano de
atuação em liga)

Entrevista
(0-100 pts)

Nota Final

Situação

201607044GV
201907009GV

20 pontos
10 pontos

100 pontos
100 pontos

120 pontos
110 pontos

APROVADO
EXCEDENTE

* O candidato excedente poderá ser convocado dentro do prazo de um ano, a partir do dia
03/01/2022, em caso de desistência de qualquer membro discente da Comissão.
Ponto 3 –Cadastro da tabela da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva (LASC) gestão 2018-2019.
Foi emitido Parecer Nº 01.2022.
Nada mais havendo a tratar, o prof. Dr. Rodolfo Duarte Nascimento agradece a presença de
todos e encerra a reunião. Eu, professor Dr Danilo Reis Coimbra, subscrevo esta ata,
submetendo-a a apreciação dos membros presentes, os quais após tê-la lido deverão assiná-la
em concordância para validação como documento legal.
Prof. Dr. Rodolfo Duarte Nascimento

Amanda Rodrigues Soares

Prof. Dr. Danilo Reis Coimbra

Bernardo Mendes Hott

