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EDITAL FO/COLGRAD/N°. 006/2018

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA LIGANTES DA LIGA
ACADÊMICA DE CIRURGIA ORAL E BUCO-MAXILO-

FACIAL 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 a
Diretora Presidente da LACOB, Bárbara Martins Andrade, fazem saber que, a partir das
18:00 horas do dia 02/10/2018 até às 10:00 horas do dia 10/10/2018 , a Liga Acadêmica
de Cirurgia Oral e Buco-Maxilo-Facial LACOB FO UFMG receberá, por meio do link
eletrônico, as inscrições de candidatos para o exame de Seleção de Alunos Ligantes da
LACOB FO UFMG.
1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no curso de graduação em
Odontologia FO UFMG, a partir do:
1.1 5° ao 9° Período, na modalidade de ligantes efetivos,que já tenham cursado e sido
aprovados nos pré-requisitos: CPC027 Cirurgia Ambulatoriall
2.. É obrigatório que o aluno possua disponibilidade de horário para frequentar as
atividades acadêmicas da LACOB, que ocorrerão semanalmente, às segundas-feiras, no
período de12:45 a 13:45. Eventos extramurais poderão ocorrer, previamente agendados e
de comum acordo com os Ligantes, devendo ter disponibilidade de horário.
3. Serão ofertadas 09 (nove) vagas, sendo 02 (duas) vagas para alunos do 5° período,
02 (duas) vagas para alunos do 6° período, 02 (duas) vagas para alunos do 7° período, 02
(duas) vagas para alunos do 8° período e 01 (uma) vaga em ampla concorrência para o
aluno entre o 5° e 8° período, que obtiver a maior nota no processo seletivo. Todas as
vagas ofertadas são para ligantes efetivos.
5. A inscrição deverá ser realizada pelo link https:l/docs.google.com/forms/d/1-
Tm71 BgN --INYkwlpmBgX2LAB8NCNrbnmRHwyWDp3Q/edit, 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) Extrato de Integralização e RSG. O aluno poderá imprimir o Extrato de Integralização e
RSG, no Sistema Siga/MinhaUFMG. b) Cópia da Carteira de Identidade.
Os candidatos à ligante que não entregarem os documentos solicitados no dia da seleção
serão eliminados por não cumprir as determinações deste Edita!.
6. A seleção ocorrerá no dia 10/10/2018, às 12:45h, na sala 3410. O exame de seleção
compreenderá:
- Avaliação Objetiva com 10 questões, com cada questão no valor de 05 (cinco) pontos,
totalizando 50 (cinquenta) pontos
- Avaliação do RSG: Fórmula de cálculo: 'RSG X 10; totalizando 50 (cinquenta) pontos.
6.1 Das disposições da avaliação obje 'v :
6.1.1 Prova de ligantes efetivos:



Conteúdo:
CPC027 Cirurgia Ambulatoriall:
-Técnicas de anestesia
-Exodontia via alveolar e não alveolar
-Avaliação pré-operatória

Referências bibliográficas
-Malamed SF. Manual de Anestesia Local
-Miloro M et at. Peterson's Principies of Oral and Maxillofacial Surgery
-Neville B et a!. Patologia Oral &Maxilofacial. Guanabara Koogan
-Peterson LJ et at. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. Elsevier
Para aprovação, o candidato deve obter nota mínima de 12 pontos na avaliação objetiva.

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 11/10/2018.
7. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas notas apuradas. Em
caso de empate, será utilizada a média do RSG (bruto) para 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 ficarão sujeitos às Normas Gerais do Ensino de
Graduação da UFMG.
10. A data de início das atividades da LACOB para os Ligantes admitidos será dia
15/10/2018, segunda-feira, às 12:45 horas.

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2018 .
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