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EDITAL FO/COLGRAD/N°. 004/2018

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA LIGANTES DA LIGA
ACADÊMICA DE IMAGINOLOGIA E ESTOMA TOLOGIA

LACIME FO UFMG
o Coordenador do Colegiado de Graduação em Odontologia da Faculdade de

Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Prof. Dr. Ênio Lacerda Vilaça, e o
Diretor Presidente da LACIME, Acadêmico Acadêmico Vitor Scoparo Muratori Ramos,
fazem saber que, a partir das 12:00 horas do dia 05/09/2018 até às 23:59 horas do dia
10/09/2018, a Liga Acadêmica de Imaginologia e Estomatologia da FO UFMG receberá,
por meio do link eletrônico, as inscrições de candidatos para o exame de Seleção de
Alunos Ligantes da LACIME FO UFMG.

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no curso de graduação em
Odontologia 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,
MOF053 Biologia do Desenvolvimento e FIB038 Fisiologia Básica.

2.. É obrigatório que o aluno possua disponibilidade de horário para frequentar as atividades
acadêmicas da LACIME, que ocorrerão quinzenalmente, às quintas-feiras, no período de
18:30 horas às 20:00 horas. Eventos extramurais poderão ocorrer, previamente agendados
e de comum acordo com os Ligantes, devendo ter disponibilidade de horário.

3. Serão ofertadas 16 (dezesseis) vagas.

4. A inscrição deverá ser realizada pelo Iink https:/Igoo.gl/forms/30ZsaLdZWfEDIHrt2,
fornecendo nome completo, matrícula e período.

5. No dia da seleção, os candidatos deverão apresentar e entregar à comissão de seleção,
os seguintes documentos:

a) Xeror e Original da Carteira de Identidade com CPF e Certidão Social (se houver),
b) Histórico Escolar, e RSG. O aluno poderá imprimir o Histórico Escolar/Extrato de

integralização e RSG, no Sistema Siga/MinhaUFMG.

O candidato à Ligante que não entregar os documentos solicitados no dia da seleção será
eliminado por não cumprir as determinações deste Edita\.

6. O exame de seleção compreenderá:
- Avaliação do Histórico Escolar. 50 (cinquenta) pontos; Fórmula de c'~,. O!.L':I;.Ja do
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Para aprovação, o candidato deve obter nota mínima de 60 (setenta) pontos na somatória
final.
A entrevista será realizada no dia 11/09/2018, quarta-feira, a partir das 13:00 horas, na
sala 2912.
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 12/09/2018.

7. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas notas apuradas. Em
caso de empate, a nota da disciplina CPC026 Diagnóstico Planejamento na Atenção
Individual à Saúde Bucal será o critério de desempate.

8. 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.

10. A data de início das atividades da LACIME para os Ligantes admitidos será dia
13/09/2018, quinta-feira, às 18:30 horas.
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Horizonte, 05 de setembro de 2018.

Acadêmico Vitor Scoparo Muratori Ramos

Diretor Presidente da LACIME

FO UFMG

f. Or. Ênio lacerda Vi laça

Coordenador do Colegiado de Graduação em Odontologia

FO UFMG


