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FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE COLETIVA (LiASC) 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 2017 

PROGRAMA: AÇÕES DE EXTENSÃO DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE 

COLETIVA 

PROJETOS VINCULADOS AO PROGRAMA:  

1)EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NAS OCUPAÇÕES URBANAS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

2)COORDENAÇÃO DO CUIDADO NO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES 

Profa. Orientadora: Alzira de Oliveira Jorge 

DATA DA SELEÇÃO: 23 DE MARÇO DE 2017 ÁS 18 HORAS. 

 A Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da UFMG (LiASC-UFMG) convida 

a comunidade acadêmica da UFMG a participar no dia 23 de março de 2017 do 

Processo de Seleção de alunos para atuação na LiASC-UFMG, com ingresso 

imediato dos aprovados. 

 Acreditamos em uma Liga interdisciplinar, composta e construída por 

estudantes de todos os cursos, em especial os da saúde, mas não se limitando 

a estes. 

 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 O processo seletivo da LiASC de 2017 será proposto e executado pela 

coordenação da Liga e terá como banca examinadora Professores e Alunos 

participantes da Coordenação. 

 

 



 2. PROCESSO SELETIVO 

A Seleção dos futuros ligantes compreenderá duas etapas:  

 2.1. Etapa classificatória 1: participação em aula inaugural a ser 

ministrada no dia 23/3/2017 às 18 horas. 

 2.2. Etapa classificatória 2: participação do candidato em dinâmica de 

grupo a ser realizada após a aula inaugural.  

 3. INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO 

 A inscrição para participação no processo seletivo deverá ser realizada, 

entre os dias de 14 de Março a 21 de Março, no seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/1kDM3Bv6GCE2n9bqjOnaUSvx6IGVuPQJBm

HWMs25wb3M/edit 

Qualquer dúvida em relação a inscrição favor ligar para a secretaria do 

DMPS no telefone 3409-9804 ou no email Info.mopsc@gmail.com 

  4. PRÉ-REQUISITOS À CANDIDATURA 

 Estar regularmente matriculado em curso superior.  

 Assumir o compromisso de participação nas atividades da Liga, no 

mínimo, do período de Março de 2017 a Fevereiro de 2018.  

 Dispor, quinzenalmente nas quintas-feiras, do período noturno, para os 

encontros de ensino e de um período semanal de 4 hs do dia vago para 

participar das atividades de pesquisa, extensão e vivências da Liga.  

 Comprometer-se a se inserir e dedicar, no mínimo, 4 horas semanais à 

alguma atividade de extensão da Liga, além dos encontros quinzenais 

de ensino. 

 5. VAGAS 

Esse processo seletivo prevê a seleção de 30 (trinta) estudantes de 

graduação para as atividades de ensino, pesquisa e extensão da LiASC. 

https://docs.google.com/forms/d/1kDM3Bv6GCE2n9bqjOnaUSvx6IGVuPQJBmHWMs25wb3M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1kDM3Bv6GCE2n9bqjOnaUSvx6IGVuPQJBmHWMs25wb3M/edit
mailto:Info.mopsc@gmail.com


As pessoas selecionadas, juntamente aos demais membros 

coordenadores da LiASC, comporão o corpo acadêmico da Liga.  

  

 6. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 Os encontros denominados “Ações de Ensino” da LiASC ocorrerão, 

preferencialmente, às quintas-feiras, das 18h às 21h, na Faculdade de 

Medicina da UFMG e na Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais 

(FCMMG), em sala a ser divulgada.  

Concomitantemente, os acadêmicos participantes serão responsáveis 

por desenvolver e vincular-se a um projeto de  extensão ao longo de todo o 

período de atuação na Liga. Assim como as ações de ensino, as ações de 

extensão também são construídas em conjunto com a Liga Acadêmica de 

Intervenção  na Saúde (LAIS) da FCMMG.  

 7. RESULTADO 

O resultado do processo seletivo, com a lista dos novos integrantes, será 

divulgado até o dia 27 de Março, na página da LiASC-UFMG, no Facebook e 

pelo email dos selecionados.  

A lista dos aprovados será divulgada com a classificação dos nomes em 

ordem alfabética, sem qualquer menção à colocação e/ou à pontuação.  

 8. DISPOSIÇÕES FINAIS  

Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 

complementares que vierem a ser publicados  pela LiASC-UFMG. 

Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da LiASC-UFMG.  

A participação no Processo Seletivo 2017 da LiASC-UFMG implicará na 

aceitação de todos os termos deste edital.  

Coordenação da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da UFMG 

 
 

Belo Horizonte, 13 de Março de 2017. 


