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EDITAL FAO/COLGRAD No. 01/2023 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA LIGANTES 

 DAS LIGAS ACADÊMICAS DA FAO UFMG 

 
A Coordenadora Geral do Colegiado do Curso de Graduação em Odontologia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Prof. Dra. Najara Barbosa da Rocha, faz 

saber que, a partir das 08:00 horas do dia 07/03/2023 até às 23:59 horas do dia 21/03/2023, as 

Ligas: Liga Acadêmica de Harmonização Orofacial LAHOF FAO UFMG, Liga Acadêmica de 

Saúde Infantil LASI FAO UFMG, Liga Acadêmica de Gestão Empreendedorismo e Marketing 

LAGEO FAO UFMG, Liga Acadêmica de Imaginologia, Estomatologia e Patologia LACIME 

FAO UFMG, Liga Acadêmica de Odontologia Digital LAODigital FAO UFMG, Liga Acadêmica 

de Cirurgia Oral e Bucomaxilofacial da FAO UFMG, Liga Acadêmica de Dor Orofacial e 

Disfunção Temporomandibular LADOR FAO UFMG, Liga Acadêmica de Odontologia 

Hospitalar LAOHOSP FAO UFMG e Liga Acadêmica de Ortodontia LAORTO UFMG, 

receberão, por meio de link eletrônico, as inscrições de candidatos para o exame de Seleção de 

Alunos Ligantes das Ligas da FAO UFMG. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A seleção dos membros efetivos (ligantes) será de responsabilidade da Diretoria de cada 

Liga. 

1.2. A seleção ocorrerá, para todas as ligas, no início do ano letivo.  

1.3. O candidato poderá se inscrever para o processo seletivo em quantas Ligas quiser, mas só 

poderá permanecer em uma após a seleção. 

1.4. Não será cobrada taxa para participar do Processo Seletivo.  

1.5. Cada liga terá o período de 15 dias, após o período de inscrição para realização da seleção 

dos candidatos. 

1.6. A lista de classificação dos candidatos aprovados terá validade de 1 (um) ano, podendo a 

diretoria da Liga utilizá-la para preencher vagas que surjam durante o ano letivo. 

1.7. O processo de seleção garante permanência na Liga por até dois anos, podendo 

integralizar, no máximo, 8 créditos, observadas as regras deste Estatuto.  

1.8. O aluno que, por qualquer motivo, se desligar da Liga e que porventura desejar seu retorno 

à mesma, deverá ser submetido a um novo Processo Seletivo. 

1.9. Os membros da Liga terão a oportunidade de acompanhar procedimentos clínicos, Hands-

On, Workshops, Palestras relacionados à Liga somente se já estiver sido aprovado no Plano 

de Atividades, sendo sempre acompanhados do Tutor e/ou professor colaborador.  

1.10. A Liga funcionará em horário extracurricular, com encontros, em dias pré determinados 

durante o semestre letivo, de acordo com calendário letivo da UFMG. 

1.11. A diretoria poderá suspender atividades em determinado dia, desde que seja em comum 

acordo com todos os membros. 
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1.12. A Diretoria da Liga pode, a qualquer momento, excluir membros, seja por motivo de 

abandono de atividades ou condutas inadequadas. Aqueles que forem excluídos não 

possuirão direito a certificado de membro efetivo.  

1.13. São atribuições dos membros efetivos da Liga: 

1.13.1. Participar dos eventos promovidos pela Liga.  

1.13.2. Fornecer sugestões, opiniões e críticas a respeito dos trabalhos a serem realizados 

pela Liga.  

1.13.3. Candidatar-se a um cargo na diretoria da Liga, caso o mesmo esteja disponível.  

1.13.4. Participar, com voz e voto, das Assembleias Gerais. 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO DE CADA LIGA 

 

 

 

2.1.  Liga Acadêmica de Harmonização Orofacial (LAHOF)  

Dia/horário de 

Funcionamento  

Segundas-feiras, no período de 19:30 às 21:30 horas, em casos de aulas online, 

ou das 18:30 às 21:30, em casos de aulas presenciais. 

Número de Vagas 10 vagas.  

02 vagas ao 5º período 

02 vagas ao 6º período 

03 vagas ao 7º período 

03 vagas ao 8º/9º período. 

Pré-requisitos 5º período ao 9º período, cursado obrigatoriamente Anatomia Odontológica 

(MOF056), Farmacologia Odontológica (FAR033) e Cirurgia Ambulatorial I (CPC027) 

Método de Seleção 1) Inscrição Online: https://forms.gle/qjWgFhFViiLm9uzC8 

2) Entrevista escrita, por meio do link eletrônico de inscrição (20 pontos) 

3) Avaliação Teórica: 40 (quarenta) pontos contendo 5 (cinco) questões 

objetivas e 02 (duas) discursivas de conhecimento teórico, abordando 

conceitos gerais sobre a Harmonização Orofacial. (Referência*) 

*https://drive.google.com/drive/folders/1K-zc_WCTRmmapsbvzk6HsjAjoBD0s60I?usp=sharing 

4) Avaliação do Histórico Escolar/NSG: 40 (quarenta) pontos 

Data da Seleção Avaliação Teórica no dia 24/03/2023 (sexta-feira), a partir das 12:30 até 13:15 horas, 

na sala 3410 (sala 1) 

Divulgação do 

Resultado 

26/03/2023, com o início das atividades no dia 06/04/2023 às 19:30 de forma online 

Link da Seleção https://forms.gle/qjWgFhFViiLm9uzC8 

 

 

 

 

https://forms.gle/qjWgFhFViiLm9uzC8
https://drive.google.com/drive/folders/1K-zc_WCTRmmapsbvzk6HsjAjoBD0s60I?usp=sharing
https://forms.gle/qjWgFhFViiLm9uzC8
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2.2.  Liga Acadêmica de Saúde Infantil (LASI) 

Dia/horário de 

Funcionamento  

Quintas-feiras, a partir das 18 horas. Eventos extramurais poderão ocorrer, 

previamente agendados e de comum acordo com os Ligantes, devendo o candidato 

ter disponibilidade de horário. 

Número de Vagas 11 vagas, sendo 10 para graduação e 01 para pós-graduação. 

Pré-requisitos OPO014 – Prevenção Individual à Cárie e aos Problemas da Oclusão. 

Método de Seleção 1. Avaliação do NSG (peso 40). 

2. Entrevista oral individual pela plataforma Teams, com duração máxima de 5 

minutos por candidato (peso 30). 

3. Carta de Intenção enviada no formulário de inscrição com no máximo 2000 

caracteres (peso 30).  

*Para aprovação, o candidato deve obter nota mínima de 60 pontos na somatória 

final. 

Data da Seleção Entrevista oral online, no dia 23/03/23. O link será enviado no e-mail do candidato. 

Divulgação do 

Resultado 

O resultado final da seleção será publicado nas mídias oficiais do 

Colegiado de Graduação e da LASI, no dia 26/03/23.  

Com início das atividades no dia 13/04/23. 

Link da Seleção https://forms.gle/9jtEny1dujZhPZ7g7  

 

 

2.3.  Liga Acadêmica de Gestão Empreendedorismo e Marketing em Odontologia 

(LAGEO) 

Dia/ horário de 

funcionamento  

Segundas-feiras no período de 18:30 às 20:30. 

Aulas presenciais de caráter quinzenal. 

Número de Vagas 3 vagas para alunos de graduação em Odontologia da UFMG.  

Pré-requisitos Alunos regularmente matriculados no curso de graduação em Odontologia da FAO 

UFMG a partir do 3º período. 

Método de Seleção I. Avaliação do histórico escolar/NSG - 30 pontos 

II. Entrevista escrita - 30 pontos 

III. Avaliação de Vídeo Pitch - 40 pontos 

Divulgação do 

Resultado 

Dia 26/03/2023. 

Início das atividades no dia 10/04. 

Link da Seleção https://forms.gle/D9HSPputg7UnY7tP7  

 

 

 

https://forms.gle/9jtEny1dujZhPZ7g7
https://forms.gle/D9HSPputg7UnY7tP7
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2.4.  Liga Acadêmica de Imaginologia, Estomatologia e Patologia (LACIME) 

Dia/ horário de 

funcionamento  

Segundas-feiras no período de 18:30 às 20:30. 

Aulas presenciais de caráter semanal. 

Número de Vagas 6 vagas para alunos de graduação em Odontologia da UFMG.  

Pré-requisitos Alunos regularmente matriculados no curso de graduação em Odontologia da FAO 

UFMG, que já tenham cursado ou estejam cursando a disciplina CPC028 - 

Patologia, Estomatologia e Radiologia I. 

Método de Seleção Entrevista online - 50 pontos 

Avaliação do histórico escolar/NSG - 50 pontos 

 

Data da Seleção 24/03 às 12:30 via Teams. 

Divulgação do 

Resultado 

26/03/2023 

Início das atividades a partir do dia 06/04 

Link da Seleção https://forms.gle/CZesvmhMm2g1mXU67.  

 

 

2.5. Liga Acadêmica de Odontologia Digital (LAODigital) 

Dia/Horário de 

funcionamento 

Segundas-feiras, no período de 18:30 as 20:30 

Encontros presenciais e online de caráter quinzenal 

Outros encontros presenciais para elaboração e gravação de conteúdo serão 

acordados durante o semestre. 

Número de Vagas 17 vagas, destinadas a alunos do 4º ao 10º período. 

Pré-requisitos 4º ao 10º período, tendo cursado obrigatoriamente anatomia dental e 

preferencialmente oclusão. Inglês intermediário. 

Método de Seleção Análise de histórico escolar, NSG (50 pontos) e entrevista oral (50 pontos) 

online, por meio da plataforma teams. 

Data da Seleção 17/03/23, a partir das 14:00hrs. Link para entrevista será enviado ao email fornecido 

no forms de inscrição. 

Divulgação do 

Resultado 

26/03/23, no instagram oficial da liga @laodigital.ufmg 

Início das atividades no dia 06/04/23. 

Link da Seleção https://forms.gle/cAEjgo6NnDCqJv3a9  

 

 

 

 

https://forms.gle/CZesvmhMm2g1mXU67
https://forms.gle/cAEjgo6NnDCqJv3a9
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2.6.  Liga Acadêmica de Cirurgia Oral e Bucomaxilofacial da Faculdade de Odontologia 

da Universidade Federal de Minas Gerais (LACOB) 

Dia/ horário de 

funcionamento  

Quintas-feiras, no período de 18:30h as 20:30h 

Encontros presenciais e online semanais  

Número de Vagas 8 (oito) vagas:   

03 (três) vagas para alunos da turma 166, 

02 (duas) vagas para alunos da turma 165, 

02 (duas) vagas para alunos da turma 164, 

01 (uma) vaga para alunos da turma 163.  

Pré-requisitos Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no curso de graduação em 

Odontologia da FAO UFMG, das turmas 166 a turma 163, na modalidade de ligantes 

efetivos, que já tenham cursado e sido aprovados na disciplina obrigatória CPC027 

Cirurgia Ambulatorial I. 

Método de Seleção I) A inscrição deverá ser realizada pelo link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZOUnIJfyJbEWJwEkxNgRMwpEAiwml

yFCG-9gS3IHafsjiXw/viewform?usp=sf_link 

II) Avaliação escrita online: 50 (cinquenta) pontos.  

Conteúdo da Prova: assuntos abordados na disciplina CPC027 Cirurgia Ambulatorial 

I.  

(Referências Bibliográficas*) 

https://docs.google.com/document/d/1HDdYbBf8WMr9fx8KnoA_HIunR_F7cFGwBQ8

EKVLz45E/edit?usp=sharing  

III) Avaliação do NSG: máximo 30 (trinta) pontos. 

IV) Horas integralizadas: máximo 20 (vinte) pontos. 

Data da Seleção 23/03/2023, 19:30h, via Teams. 

Divulgação do 

Resultado 

26/03/2023  

Link da Seleção O link será enviado por e-mail para o participante inscrito no dia da prova.  

 

 

 

 

2.7.  Liga Acadêmica de Dor Orofacial e Disfunção Temporomandibular (LADOR) 

Dia/horário de 

funcionamento 

Quinzenalmente, às quartas feiras às 18:30, em modelo híbrido (aulas presenciais 

e aulas remotas via Microsoft Teams) e de acordo com o cronograma do semestre. 

Número de Vagas 10 vagas, destinadas a alunos do 4º ao 10º período. 

Pré-requisitos 4º período ao 10º período, tendo cursado obrigatoriamente Anatomia Odontológica 

(MOF056) e Farmacologia Odontológica (FAR033). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZOUnIJfyJbEWJwEkxNgRMwpEAiwmlyFCG-9gS3IHafsjiXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZOUnIJfyJbEWJwEkxNgRMwpEAiwmlyFCG-9gS3IHafsjiXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1HDdYbBf8WMr9fx8KnoA_HIunR_F7cFGwBQ8EKVLz45E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HDdYbBf8WMr9fx8KnoA_HIunR_F7cFGwBQ8EKVLz45E/edit?usp=sharing
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Método de Seleção I. Inscrição pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/15QZZf7gpe6VMNTTTd7kK_-

Pmf1V7lfnBeAmGcxDWPU8/viewform?edit_requested=true 

II. Avaliação do NSG (30 pontos); 

III. Vídeo de apresentação (30 pontos); 

IV. Carta de intenção (40 pontos), que deverá conter: 

motivos de interesse na LADOR (20 pontos); 

experiências extracurriculares prévias (projetos de extensão, monitoria, 

iniciação científica, optativas, ligas acadêmicas) (20 pontos). 

Divulgação do 

Resultado 

O resultado final da seleção será publicado na página do Instagram 

@ladorufmg no dia 26/03/2023. 

 

 

2.8.  Liga Acadêmica de Odontologia Hospitalar (LAOHOSP) da Faculdade de      

Odontologia da UFMG 

Dia/horário de 

funcionamento 

Quinzenalmente, às terças-feiras, de maneira síncrona, no período de 18:30 

horas às 20:30 horas, pela plataforma teams. Atividades presenciais ocorrerão de 

forma esporádica nas quartas feiras no período de 18:30 às 20:30 horas. Por fim, 

eventos extramurais poderão ocorrer, estando previamente agendados. 

Número de Vagas 4 vagas destinadas a alunos do  2º ao 10º período. 

 

Pré-requisitos Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de graduação em 

Odontologia FAO UFMG, do 2º ao 10º período. 

Método de Seleção 1) As inscrições deverão ser realizadas pelo link: 

https://forms.gle/moQc8x46UaZeRnvB8  

2) Avaliação do Histórico Escolar/NSG (fornecidos pelo candidato no ato da 

inscrição): 30 pontos; 

3) Prova escrita pela plataforma virtual Google Forms: 70 pontos. 

 

Para aprovação, o candidato deve obter nota mínima de 60 pontos na somatória 

final. 

             

Data da Seleção A Prova escrita será realizada no dia 24/03/2023 (sexta-feira), das 18:30 às 20:30 

horas, via plataforma virtual google forms.  

Divulgação do 

Resultado 

O resultado final da seleção será publicado a partir do dia 26/03/2023. Com início das 

atividades no dia 11/04/2023, às 18:30, de forma remota. 

Link da Seleção O link de acesso aos itens da avaliação será enviado para o e-mail dos inscritos às 

12:00 horas do dia 24/03/2023. A duração da prova será de até 2 horas. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/15QZZf7gpe6VMNTTTd7kK_-Pmf1V7lfnBeAmGcxDWPU8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/15QZZf7gpe6VMNTTTd7kK_-Pmf1V7lfnBeAmGcxDWPU8/viewform?edit_requested=true
https://forms.gle/moQc8x46UaZeRnvB8
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2.9.  Liga Acadêmica de Odontologia Restauradora (LAOR)  

Dia/horário de 

funcionamento 

Segundas-feiras no período de 18:30 às 20:30. 

Aulas presenciais de caráter quinzenal. 

Número de Vagas 11 vagas.  

02 vagas ao 5º período 

03 vagas ao 6º período 

03 vagas ao 7º período 

03 vagas ao 8º/9º/10° período. 

Caso as vagas por período não forem totalmente preenchidas, será priorizado o 

período mais avançado.  

Pré-requisitos  

Alunos do 5º período ao 10º período, tendo cursado e sido aprovado obrigatoriamente 

em Dentística I (ODR043), Endodontia I (ODR044) e Materiais Dentários II (ODR046). 

 

 

Método de Seleção  

As inscrições deverão ser realizadas pelo link: https://forms.gle/wKLY6xyzag8z1cWq7 

I) Avaliação da média das disciplinas: Materiais Dentários I (ODR041), Fundamentos 

da Odontologia Restauradora (INU018) e Oclusão (ODR042): (Média x 0,5) 50 

(Cinquenta) pontos; 

II)   Entrevista escrita (Formulário): 20 (Vinte) pontos; 

III)  Vídeo-Pitch de apresentação (Máximo 2 minutos): 30 (Trinta) pontos. O candidato 

deverá se apresentar e relatar sua motivação para ingressar na “LAOR”, podendo 

utilizar o tempo restante para complementar quaisquer informações que julgar 

necessárias. As perguntas da entrevista escrita poderão ser utilizadas para nortear o 

conteúdo básico do vídeo de apresentação, caso o candidato queira relatar melhor 

suas experiências e motivações. 

 

Divulgação do 

Resultado 

O resultado da seleção será publicado nas Mídias Oficiais do Colegiado de 

Graduação e na página do Instagram da @laor.ufmg, a partir do dia 26/03/2023. 

Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas notas apuradas. 

Em caso de empate, o NSG será o critério de desempate.. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/wKLY6xyzag8z1cWq7
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2.10. Liga Acadêmica de Ortodontia (LAORTO) da UFMG 

Dia/horário de 

funcionamento 

Quintas feiras às 18:30 conforme cronograma. 

Número de Vagas 15 vagas destinadas a alunos do 4° ao 10°período. 

Pré-requisitos 4° ao 10° período. Os alunos que já cursaram ou estejam cursando Oclusão 

(ODR042). 

Método de Seleção 1. As inscrições deverão ser realizadas pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ESNnM4XDWCwykW84-5-

6z9hAdtlHxCurQk5N_W8x2S_6_Q/viewform 

2. Avaliação do Histórico Escolar/NSG (fornecidos pelo candidato no ato da 

inscrição): 30 pontos; 

3. Entrevista pelo Microsoft Teams: 70 pontos. 

Data da Seleção 23/03/2023, à partir de 18:30. 

Divulgação do 

Resultado 

O resultado final da seleção será publicado na página do Instagram 

@laorto_ufmg no dia 26/03/2023. 

Link da Seleção A ser enviado por email para cada candidato. 

 

 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1.  Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas notas apuradas. Em 

caso de empate, o NSG será o critério de desempate. 

3.2.  Caberá recurso do resultado final, 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. 

3.3.  Os alunos aprovados e classificados ficarão sujeitos às Normas Gerais do Ensino de 

Graduação da UFMG.  

 
 

 

Belo Horizonte, 06 de Março de 2023. 

 

 

 
Prof. Dra. Najara Barbosa da Rocha 

Coordenadora do Colegiado de Graduação em 
Odontologia FAO UFMG 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ESNnM4XDWCwykW84-5-6z9hAdtlHxCurQk5N_W8x2S_6_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ESNnM4XDWCwykW84-5-6z9hAdtlHxCurQk5N_W8x2S_6_Q/viewform
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