
LIGA DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DA UFMG – LAOH/UFMG
PROCESSO SELETIVO 2021

Informamos que devido à pandemia de COVID-19 as atividades da LAOH para o ano
de 2021 ocorrerão de forma online.

I. Inscrições:

I.1. Para participar do processo seletivo da Liga Acadêmica de Oncologia e
Hematologia da UFMG, é necessário se inscrever através do formulário abaixo. As
inscrições ocorrerão do dia 18/05/2021 ao dia 30/05/2021

Link para o formulário de inscrição: https://forms.gle/EHMezwALJFg3NWtL9

I.2. A prova de seleção ocorrerá no dia 01 de junho de 2021, de maneira virtual
pelo Google Forms, com início às 19:00 horas e fechamento do formulário às
20:00 horas. O link da prova será enviado aos participantes para o e-mail
informado na inscrição, 10 minutos antes do início da prova. O tempo total de
duração da prova será de 60 minutos. Após esse tempo, não serão aceitas novas
respostas.

II. Vagas:

II.1. Serão disponibilizadas 30 vagas, sendo: 24 vagas de ampla concorrência + 6
vagas como número mínimo reservado para alunos de ações afirmativas (alunos
pretos/pardos/indígenas/quilombolas ou portadores de deficiência) matriculados na
faculdade. Solicitamos que aqueles contemplados em ações afirmativas, por gentileza,
notificar no formulário de inscrição e, também, na carta de intenção. A LAOH não
compactua com fraudes seja no que tange aos direitos de terceiros, seja na admissão de
processos seletivos. Acreditamos nas condutas virtuosas dos participantes da LAOH.

II.2. Também será considerado o critério de proporção estabelecido pelo CENEX
UFMG 2/3 alunos UFMG e 1/3 alunos externos.

III. Atividades:

III. 1. Participação nas aulas, com apresentações de casos clínicos e
discussões teóricas, às quintas-feiras, 19 horas a partir do dia 10/06/2021, de
maneira virtual. Será exigido um mínimo de 75% de presença nas aulas para fins de
certificado de participação na Liga. Faltas poderão ser justificadas em motivo de
atividades acadêmicas obrigatórias, como aulas e provas. As aulas da Liga são
quinzenais, excetuando eventuais modificações de data, a serem divulgadas com
antecedência. A duração do período letivo da Liga acompanhará o novo calendário
oficial da UFMG, que tem prazo para o fim das atividades letivas correspondentes ao
ano de 2021 para 17/02/2022.
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III. 2. Devido à atual pandemia e a necessidade de distanciamento social,
além de buscar a segurança de todos os participantes da LAOH, neste ano de 2021 as
atividades de extensão da LAOH serão realizadas preferencialmente no âmbito virtual.
As atividades que necessitarão de presença física serão realizadas com número
reduzido de ligantes por turno. Deste modo, os encontros e atividades serão realizadas
de modo remoto a partir de plataforma a ser decidida (Google Meets ou Microsoft
Teams).

III. 3. Os ligantes serão divididos em grupos para produzir material para as
redes sociais do projeto, a fim de difundir informações acerca de Oncologia e
Hematologia. As publicações serão revisadas por profissionais da área específica e
serão compartilhadas no Instagram da LAOH, podendo contar como ação de
extensão da liga.

III. 4. Novas atividades de extensão têm sido propostas para complementar
carga-horária para certificação e engajar os ligantes e coordenadores nas esferas
práticas da Hematologia e Oncologia. As respectivas metodologias serão abordadas
com os ligantes logo após aprovações institucionais através do grupo de Whatsapp.
Adiantamos que algumas dessas atividades serão confecção de materiais
audiovisuais (PodCast) sobre temas da Hematologia e Oncologia para população de
municípios de MG; e produção de livro sobre tumores sólidos e hematológicos para
graduandos.

IV. Requisitos mínimos para inscrição:

IV. 1 - Os alunos da Medicina da UFMG devem ter iniciado o 4º período do curso
no momento da realização da seleção e estarem no máximo no 10° período.

IV. 2 – Os alunos dos demais cursos e instituições da área de saúde (Educação
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição,
Odontologia, Psicologia, Radiologia, Terapia Ocupacional.) devem, igualmente, ter
iniciado o 4º período do curso no ano de 2021.

IV. 2.1 – Para participar da liga, é necessário que o aluno seja oriundo de
instituições da região metropolitana de Belo Horizonte.

IV. 3 - A comissão organizadora reserva para si o direito exclusivo de decidir sobre
a elegibilidade do candidato para o concurso.

V. Processo seletivo:

V. 1- Primeira Etapa: Será realizada uma prova virtual no dia 01 de junho de 2021,
terça-feira, às 19:00 horas, pelo Google Forms. O link da prova será enviado a todos
os inscritos para o e-mail informado na inscrição.
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V.2- Segunda Etapa: Durante o período de inscrições (18/05 a 30/05), os
candidatos deverão produzir um texto com o tema: “A importância da doação de
sangue para suplementação dos bancos de sangue.”

V.3- O texto deverá respeitar os seguintes quesitos:
V. 3.1- Deverá conter de 10 a 15 linhas em Arial 12
V.3.2 - Deverá ser enviado em PDF para o email laohufmg2021@gmail.com
contendo os seguintes dados:

- Nome completo
- CPF
- Instituição de ensino
- Curso
- Número de matrícula
- Categoria de inscrição (ampla concorrência ou ações afirmativas)
- Período em curso

V. 4 - Os 60 primeiros candidatos, em ordem de pontuação na prova objetiva,
terão seus textos avaliados e, a partir do somatório da pontuação da prova e do
texto, serão selecionados os 30 novos membros.

As questões da prova serão baseadas nos seguintes temas e referências
bibliográficas:

1) Livro “ATLAS DO CÂNCER” (2° Edição), disponível em:

http://www.hcancerbarretos.com.br/atlasdocancer/

Serão cobrados os seguintes fragmentos do
Atlas:

i. “Fatores de Risco”: 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08.

ii. “A Carga”: 10, 12, 13 e 14

iii. “Medidas Adotadas”: 24, 25, 26, 27 e 28.

2) Manual do Ministério da Saúde “Doença Falciforme - Condutas Básicas para o
Tratamento” (2012) disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doenca_falciforme_condutas_basicas.pdf

Serão cobrados os três primeiros capítulos do Manual: “Introdução”; “O que é doença
falciforme”; “Confirmação diagnóstica”.

3) Relação médico-paciente e habilidades de comunicação
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Principal Referência: Primeiro Capítulo (“Relação Médico, Estudante, Paciente”) do
Tratado de Semiologia Médica - Lisboa, Rose Mary.

A seleção obedecerá aos seguintes critérios de desempate:

1º: Maior nota na prova objetiva.

2º: Avaliação das respostas das questões discursivas.

3º: Nota do texto.

4º: Período, sendo prioridade o de período mais avançado.

VI. Resultados:

VI. 1- O resultado será divulgado em nosso Instagram: @laohufmg no dia 07/06 a
partir das 18h.
VI. 2 - Os candidatos selecionados devem confirmar interesse em participar da liga,
em até 48h após a divulgação do resultado, por email a ser enviado para os
candidatos com o resultado do processo seletivo.
VI. 3 - Junto à lista de convocados, será divulgada a lista de espera com 5 candidatos.

Dúvidas e outros questionamentos:

Instagram da LAOH: @laohufmg

Gabriel Milagres
Presidente da LAOH UFMG – Gestão 2021
(31) 98400-8295
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