
 E D I T A L   D E    S E L E Ç Ã O   

Discipl ina optat iva  

"Estágio em Toxicologia  Cl ínica" 

 

  

 A Chefe do departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina, Profa. Valéria Maria 

Augusto, faz saber que, no período de 14/11/19 até às 16 horas do dia 22/11/19, o Departamento 

estará recebendo inscrições de candidatos à seleção para as vagas do programa da disciplina optativa 

“Estágio em Toxicologia Clínica” 1º e 2º trimestre de 2020.  

A inscrição será feita através do link: 
https://docs.google.com/forms/d/1bguTVicapNmJKsxmOSeSjMbEt1qvOKIORauXD7m0TsQ/edit  

 

          1º trimestre – Início 01/01/2020 a 30/03/2020 (35 alunos) 

2º trimestre – Início 01/04/2020 a 30/06/2020 (40 alunos) 

 

 Poderão se inscrever os  alunos que no período do estágio estejam regularmente matriculados 

no Curso de Graduação em Medicina da UFMG, do 8º ao 11º período; 

 Pré-requisito: Alunos que estiverem concluídos e aprovados na disciplina Clínica Médica IV.  

Caso o número de inscritos exceda o de vagas, a classificação será por ordem de sorteio. 

 

O sorteio será feito na secretaria do departamento de Clínica Médica pela chefia do 

departamento no dia 25/11/19 às 10:00 horas, na presença das secretárias. 

 

A lista dos sorteados será liberada no dia 25/11/2019 ás 11:00 horas.  

 

É necessário que os selecionados tenham disponibilidade para as atividades da disciplina no período a ser 

cursado.  

 

O aluno selecionado receberá por e-mail a lista dos documentos a ser entregue no departamento 

de Clínica Médica (recebimento dos documentos de 25/11 a 29/11/19); 

 

A validade da seleção será de dez dias a contar da divulgação do resultado. 

Em caso de vacância serão convocados os alunos excedentes. 

 

Não está prevista a concessão de bolsas aos selecionados. 

 

 Só será aceito o aluno que tenha disponibilidade em média de 12 horas semanais, para 

participação nas atividades, cujos interesses, a serem verificados durante a reunião inicial, não 

sejam conflitantes com as atividades. A escala de plantão será divulgada até a penúltima semana 

de dezembro de 2019. 

 

Para aqueles alunos que eventualmente não puderem assumir e desistir da vaga será possível a 

convocação dos alunos excedentes, seguindo a ordem de sua classificação no sorteio e 

disponibilidade. Isso será possível desde que o departamento seja comunicado da desistência até 

a data de 09/12/2019 para nova composição das vagas remanescentes.  

A lista definitiva será divulgada no dia 10/12/2019 será afixada no mural e na página do 

departamento. Após a divulgação a lista será encaminhada ao Cegrad para a realização da 

matrícula. 

 

Os alunos que desistirem da disciplina após dia 01/01/2020 ou 01/04/2020, ou seja após o início do 

estágio, poderão solicitar o trancamento da disciplina com justificativa ou sem justificativa no 

Cegrad até a data estipulada no calendário médico. No entanto, os alunos que tiverem seu 

trancamento lançado sem justificativa (sem motivo de força maior), não poderão se candidatar a 

disciplina durante três trimestres. O aluno que não protocolar seu pedido de trancamento na data 

específica será automaticamente reprovado na disciplina por frequência.  

Em casos de coincidência de horários de plantões sabe-se que a escala pode ser trocada. 

 

 Belo Horizonte, 13 de novembro de 2019. 

 

 

Professora Valeria Maria Augusto 

                                                     Chefe do Depto de Clínica Médica da UFMG 


