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SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE ENSINO
DE RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA ODONTOLÓGICAS

o Coordenador do Colegiado de Graduação em Odontologia da Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Prof. Dr. Ênio Lacerda Vilaça, faz
saber que, no período de 01/08/2018 a 08/08/2018, de 10:00 às 12:00 horas e 14:00 às
17:00 horas, a Secretaria do Colegiado de Graduação em Odontologia da FO UFMG
receberá as inscrições de candidatos para o exame de Seleção do Projeto de Ensino de
Radiologia e Imaginologia Odontológicas, CPC.

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no curso de graduação em
Odontologia da FO UFMG, a partir do 3°. Período, que já tenham cursado e sidos aprovados
nos pré-requisitos: MOF056 Anatomia Odontológica, MIC027 Fundamentos de
Microbiologia, CPC026 Diagnóstico Planejamento na Atenção Individual à Saúde Bucal,
MOFO53 Biologia do Desenvolvimento e FIB038 Fisiologia Básica.

2. O Projeto de ensino tem Carga Horária Total de 60 horas/aula/semestre, 04 créditos, e
terá início no dia 20/08/2018. É obrigatório que o aluno possua disponibilidade de horário
para frequentar o projeto de ensino, tanto as aulas teóricas (16 horas/aula), quanto as
aulas práticas (44 horas/aula). As quatro primeiras aulas, teóricas, ocorrerão nas terças-
feiras, período noturno. Haverá quatro subturmas práticas, PA (segunda, manhã), PB
(segunda, tarde), PC (terça, manhã) e PD (quarta, manhã), conforme quadro abaixo.

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã

8:00h - x x x

12:00h

Tarde

14:00h - x

18:00h

3. Serão ofertadas 20 (vinte) vagas, sendo que cada subturma terá no máximo 05 (cinco)
alunos, sendo PA, cinco alunos; PB, cinco alunos; PC,.cinco alunos; e, PD, cinco alunos.

4. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar, os seguintes documentos:'. .
a) Xeror e Original da Carteira de Identidade com CPF e Certidão Social (se houY.Wt-~
b) Informar número de Registro Acadêmico (matrícula) UFMG, telefone e e-m '" \?,v_

u
_.=-_

c) Histórico Escolar e RSG. O aluno poderá imprimir o Histórico Escolar S,
Sistema Siga/MinhaUFMG e o ColGrad certificará.



5. O exame de seleção compreenderá:

- Avaliação do Histórico Escolar. 100 (cem) pontos; Fórmula de cálculo: Média do RSG x
20.
- Entrevista: 100 (cem) pontos;
Para aprovação, o candidato deve obter nota mínima de 60 (setenta) pontos em cada
avaliação.
A nota final será o resultado da média simples das notas da avaliação do histórico escolar
(HE) e da entrevista (E).
A entrevista será realizada no dia 09/08/2018, quinta-feira, a partir das 18:00 horas, na
sala 3109. Os horários das entrevistas dos candidatos serão comunicados, via e-mail, após
o encerramento do período de inscrição.
O resultado final da seleção será afixado no quadro de avisos do Colegiado de Graduação
e publicado no site oficial do Órgão, a partir do dia 13/08/2018.

6. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas.

7. Caberá recurso do edital, desde que devidamente fundamentado, no prazo de 10 (dez)
dias corridos, iniciado no primeiro dia útil subsequente ao dia da publicação do resultado
de seleção.

9. Os alunos aprovados e classificados ficaram sujeitos às Normas Gerais do Ensino de
Graduação da UFMG.

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2018.

rof. Dr, Ênio Lacerda Vilaça

Coordenador do Colegiado de Graduação em Odontologia

FO UFMG


