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Edital do Processo Seletivo 2021

A coordenação da Liga Acadêmica de Medicina do Sono da Universidade Federal
de Minas Gerais (Lasono - UFMG) faz saber que no período de 06/10 a 26/10
receberá inscrições para seu processo seletivo de novos ligantes.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Os docentes e coordenadores da Liga Acadêmica de Medicina do Sono da UFMG
(LASONO UFMG) vêm, por meio deste edital, convidar a comunidade acadêmica da
UFMG a participar do processo seletivo de novos ligantes para atuação na LASONO
nos semestres letivos de 2021.2 e 2022.1. A LASONO é uma Liga Acadêmica
interdisciplinar, composta e construída por estudantes do curso de Medicina da
UFMG e de outras instituições de ensino superior da região metropolitana de Belo
Horizonte.

O foco principal da LASONO é proporcionar aos graduandos uma formação
complementar sobre a medicina do sono. Entre os objetivos estão: fomentar o
aprendizado do estudante da área da saúde sobre a fisiologia do sono, suas
principais patologias e o manejo dessas; promover a discussão sobre os benefícios
do sono saudável para a sociedade e, em especial, para os estudantes; apresentar
novidades científicas do campo da medicina do sono para a comunidade.

O processo seletivo da LASONO de 2021 foi proposto e será executado pela
coordenação da Liga e terá como banca examinadora docentes e coordenadores
discentes da LASONO.

2. DAS ATIVIDADES DA LIGA

Diante da impossibilidade de desenvolver atividades presenciais no contexto da
pandemia atual, as atividades de extensão presenciais da LASONO estarão
suspensas até o retorno das atividades presenciais da UFMG. Nesse período,
ocorrerão atividades online, tais como ações de ensino, seminários e sessões de
discussão quinzenalmente, às segundas-feiras, das 18 às 20 horas, em tempo
real por meio da plataforma Microsoft Teams, na equipe da liga, que será criada
pelos ligantes.



3. PRÉ-REQUISITOS À CANDIDATURA

3.1 Poderão se inscrever quaisquer candidatos que estejam atualmente
matriculados em curso de Medicina aprovados pelo MEC. O candidato deve estar,
obrigatoriamente, entre o 4° e o 10° períodos (3° ao 5° anos). As inscrições de
candidatos que não se encaixem nessas especificações não serão aceitas.

3.2 A distribuição das  vagas obedecerá a proporção:

3.2.1 Vagas para alunos do curso de Medicina da UFMG: 20 vagas (⅔).

3.2.2 Vagas para alunos de demais instituições: 10 vagas (⅓).

3.3 A adequação a esses requisitos é de inteira responsabilidade do candidato e
deve ser observada no ato da inscrição.

3.4 O candidato deverá assumir o compromisso de participação nas atividades da
Liga no ano letivo de 2021, conforme calendário definido pela coordenação da Liga;

3.5 Deverá ter disponibilidade para participação nas ações de ensino quinzenais às
segundas-feiras das 18 às 20 horas, a partir do mês de novembro de 2021 (mês
previsto para início das atividades da LASONO em 2021)

4. INSCRIÇÃO

4.1 A inscrição neste processo é gratuita e não implica custos ao participante,
independente de sua seleção.

4.2 As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente online, por meio do
preenchimento do formulário de inscrição disponível no seguinte link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT95TkDZ1f0qyUQvUXy3MmaL_96X5
L4qd51s6XzH6XPCUfzQ/viewform

Cabe aos candidatos interessados a responsabilidade pelo envio da documentação
necessária, a ser descrita a seguir:

4.3 No momento da inscrição, o candidato deverá incluir no formulário:

4.3.1 Comprovante de matrícula mais recente disponibilizado pela
instituição (SSO UFMG -> SIGA -> Meus Documentos Autenticáveis ->
Criar Novo Documento Autenticável -> Comprovante de Matrícula).



4.3.2 Carta de intenção, a qual deve ser redigida de acordo com os
seguintes critérios:

4.3.2.1 Deve conter, no máximo, 2000 caracteres incluindo
os espaços entre as palavras e deve ser anexada em
formato PDF ou Word.

4.3.2.2 O tema a ser desenvolvido é: “Por que você deseja
participar da LASONO?”. A escolha do enfoque é livre ao
candidato, podendo incluir tópicos como motivações, expectativas,
experiências pessoais e acadêmicas prévias e tudo o mais que o
candidato julgar pertinente em relação ao assunto.

4.3.2.3 É terminantemente proibida a identificação pessoal
no corpo da carta, seja por meio de nome, turma, faculdade,
apelido ou por outras informações que permitam o
reconhecimento do candidato.

4.3.2.4 O nome do documento em que se encontra a carta
deve possuir o título no formato: LASONO - NÚMERO DE
MATRÍCULA. A identificação do candidato no título do
documento implicará na exclusão do candidato deste processo
seletivo.

4.4 O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e aquele
que submeter dados incorretos, incompletos, inverídicos ou fora do prazo no ato da
inscrição será automaticamente desclassificado.

4.5  O Formulário de Inscrição aceitará respostas do dia 06/10 às 07:00 até  às 23
h e 59 min do dia 26/10 de Outubro. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.

4.6 A Coordenação não se responsabiliza por inscrições não recebidas em
decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamento da rede, por isso,
recomenda-se que as inscrições sejam feitas com antecedência.

5. SELEÇÃO

5.1. Serão selecionados os 30 (trinta) acadêmicos, com as maiores pontuações no
processo seletivo, convidados a compor o grupo de ligantes da Liga Acadêmica de
Medicina do Sono da Faculdade de Medicina da UFMG.

5.1.1 O candidato deverá obter uma nota mínima de 60 pontos para concorrer a uma
vaga.



5.1.2 A avaliação das cartas serão baseadas em critérios objetivos selecionados
previamente pela comissão responsável pelo processo seletivo.

5.2 Em caso de desistência, a Coordenação convocará candidatos excedentes
conforme sua colocação até que as vagas sejam preenchidas.

5.3 Em caso de empate na nota total, os critérios de desempate, em ordem, são:

5.3.1 Média do Rendimento Semestral Global (RSG);

5.3.2 Período em curso (preferência ao candidato que estiver em períodos
maiores);

6. RESULTADO

6.1 O resultado será divulgado dia XX/XX/XXXX à partir das 18 horas no Instagram da
LASONO e enviado para o e-mail cadastrado do participante. Na publicação no
Instagram da Liga, os candidatos selecionados serão elencados em ordem alfabética,
sem a classificação ou nota no processo seletivo.

6.2 Junto à lista de aprovados, será divulgada lista com os dez primeiros excedentes,
em ordem decrescente de classificação.

6.3 Os candidatos aprovados neste processo seletivo terão até dia 05/11/2021 para
manifestarem interesse pelas vagas. Essa manifestação deve ser feita por meio de
preenchimento de formulário a ser divulgado junto do resultado do processo seletivo.
Caso a manifestação de interesse não seja realizada até a data limite estipulada acima,
serão convocados os candidatos da lista de espera.

7. DA CERTIFICAÇÃO

Serão certificadas(os) as(os) ligantes que participarem de, no mínimo, 75% das atividades
da LASONO no ano letivo de 2021/2 - 2022/1 ou até o momento de seu desligamento.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais
complementares relativos a este processo seletivo, que vierem a ser publicados
pela coordenação da LASONO.

8.2 Situações omissas no presente edital serão definidas e resolvidas pela
Coordenação da LASONO.

8.3 A Coordenação da LASONO se reserva no direito de cancelar o processo
seletivo a qualquer momento, devido à inviabilidade para realização do mesmo a
partir de justificativa prévia aos inscritos.

8.4 A inscrição no processo seletivo da LASONO 2021, que ocorrerá de forma



voluntária, implica em concordância e aceitação de todas as condições dispostas
neste Edital.

8.5 Não será dada certificação parcial aos alunos que não cumprirem
integralmente as obrigações do ligante, no que diz respeito às atividades e tempo
de permanência na Liga.

8.6 Em casos de acidentes que comprometam a função física ou motora do
ligante ou em casos de gravidez, a situação do aluno será avaliada
individualmente pela Coordenação da LASONO. Serão tomadas medidas
cabíveis para a reinserção do indivíduo nas atividades da Liga mediante à
disponibilidade da Liga e do aluno, ou desligamento do ligante.

8.7 A LASONO não se responsabiliza por eventuais acidentes que ocorram com
os ligantes no exercício das atividades da liga.

8.8 O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Belo Horizonte, 04 de Outubro de 2021.


