
 
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA  

XI PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DAS LIGAS ACADÊMICAS DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA  

EDITAL 1/2020  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. O processo seletivo unificado será realizado pelo Conselho de Ligas Acadêmicas da             
Escola de Medicina da Universidade Católica de Brasília (CONLIG-UCB).  

1.2. O CONLIG-UCB torna pública a abertura de vagas para as seguintes ligas             
acadêmicas:  

1. LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE ( LASFAC)  
2. LIGA DO CORAÇÃO (LICOR) 
3. LIGA DE OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA ( LOFT) 
4. LIGA ACADÊMICA DE NEFROLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE        

BRASÍLIA (LINEFRO) 
5. LIGA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE         

BRASÍLIA  (LIGGERI UCB) 
6. LIGA DE DISTÚRBIOS ENDÓCRINOS E METABÓLICOS (LIDEM)  
7. LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE ( LAMEXE)  
8. LIGA ACADÊMICA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA DA UNIVERSIDADE        

CATÓLICA DE BRASÍLIA (LAI-UCB) 
9. LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE         

BRASÍLIA (LACIP UCB) 
10. LIGA CARDIOTORÁCICA ( LCT) 
11. LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE MENTAL ( LASaM) 
12. LIGA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (LORT) 
13. LIGA ACADÊMICA DE SEMIOLOGIA ( LASEMIO) 
14. LIGA DA MULHER (LIM) 
15. LIGA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS (LIDIP) 
16. LIGA DE EMERGÊNCIA E TRAUMA (LET) 
17. LIGA DE DERMATOLOGIA (LIDERMA) 
18. LIGA ACADÊMICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR (LIAD) 

1.3. O CONLIG-UCB será responsável pela realização das provas contando com uma            
Comissão de Organização e Avaliação composta por acadêmicos que não realizarão o            
processo seletivo.  

1.4. As provas da primeira etapa serão realizadas no dia 16/03/2020 às 19h, no              
bloco Central da Universidade Católica de Brasília em salas a serem confirmadas            
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posteriormente e divulgadas nas redes sociais do CAMAB.  

1.5. Cada prova de seleção se constitui de 20 questões de múltipla escolha.  

1.6. O candidato poderá se inscrever para no máximo quatro ligas acadêmicas, desde             
que preencha os pré-requisitos estabelecidos por cada liga que serão detalhados           
posteriormente.  

1.7. Os candidatos deverão levar para a prova APENAS lápis, borracha e caneta             
esferográfica azul ou preta.  

1.8. Não será permitido o uso de dispositivos eletrônicos (celular, notebook, netbook,            
iPod® ou Palm® e Apple Watch) durante a prova. O candidato que for surpreendido              
fazendo uso desse tipo de equipamento durante a prova será automaticamente           
eliminado do processo seletivo.  

1.9. O candidato só poderá deixar o local de prova depois de transcorridos no mínimo 30                
minutos do início. A prova terá duração máxima de 03 (três) horas. O candidato              
poderá deixar o local de prova com o caderno de questões.  

1.10. Há ligas que possuem uma segunda etapa como entrevista. Os candidatos            
selecionados para a segunda etapa do processo seletivo devem comparecer nos dias            
18/03 e 19/03 deste ano na Universidade Católica de Brasília (horário e salas a serem               
confirmados posteriormente). Os candidatos selecionados que não comparecerem        
às entrevistas, se estas existirem para a liga a qual se candidata, serão eliminados.  

1.11. Após o término do último candidato os entrevistadores deverão esperar no mínimo             
30 minutos para finalizar as entrevistas para assim evitar desencontros entre os mesmos             
e os participantes.  

1.12. Para se inscrever e realizar o pagamento, o candidato deverá acessar o site do               
Centro Acadêmico (https://www.camabucb.com/conlig) a partir do dia 26 de fevereiro de           
2020, e efetuar o mesmo.  

1.13. Será cobrada a taxa de R$ 5,00 por liga em que o candidato se inscrever. Sendo                 
assim, a taxa mínima cobrada será de R$ 5,00 para os que realizarem o processo               
seletivo para uma liga acadêmica e uma taxa máxima de R$ 20,00 para aqueles que               
optarem por 4 ligas acadêmicas.  

1.14. Serão aceitos os pedidos de inscrição enviados até às 23h59 do dia 11 de março                
(11/03) do corrente ano.  

1.15. Em caso de dúvida entrar em contato com um dos integrantes do CONLIG ou               
responsáveis pela liga acadêmica listados no tópico 5 do presente edital 

4. DAS PARTICULARIDADES DE CADA LIGA  
4.1.ACADÊMICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE - LASFAC 
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1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 A Liga Acadêmica de Saúde da Família e da Comunidade (LASFAC) torna pública a               
abertura de ATÉ 4 (QUATRO) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros             
Efetivos.  

1.2 Poderão participar os acadêmicos da Escola de Saúde e Medicina da Universidade             
Católica de Brasília – UCB com matrícula ativa, desde o primeiro semestre (sem             
pré-requisitos), para o preenchimento do quadro de Membros Efetivos. 

1.3  Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4 A LASFAC tem como atividades reuniões para discussão de temas teóricos, aulas,             
construção de artigos de publicação científica, atividades de extensão e atividades           
práticas. 

1.5 A LASFAC possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade            
Católica de Brasília (UCB). 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50% e constará de uma prova objetiva com 20                
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● O papel da Estratégia Saúde da Família no desenvolvimento da Atenção           
Primária à Saúde, analisando as dimensões político-institucional, organizativa        
e técnico-assistencial.  

● Os atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde: primeiro contato,          
longitudinalidade, integralidade e coordenação. 

● Método Clínico Centrado na Pessoa e o seu atendimento, que contempla de            
forma mais integral às necessidades e vivências, relacionadas à saúde do           
paciente 

 
Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado:  

● Arantes, L. J., Shimizu, H. E., & Merchán-Hamann, E. (2016). Contribuições           
e desafios da Estratégia Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde            
no Brasil: revisão da literatura. Ciência & Saúde Coletiva, 21, 1499-1510.           
Link: http://www.scielo.br/pdf/csc/v21n5/1413-8123-csc-21-05-1499.pdf 

● Lima, J. G., Giovanella, L., Fausto, M. C. R., Bousquat, A., & Silva, E. V. D.                
(2018). Atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde: resultados         
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nacionais do PMAQ-AB. Saúde em Debate, 42, 52-66. Link:         
https://www.scielosp.org/article/sdeb/2018.v42nspe1/52-66/ 

● FUZIKAWA, A. K. (2013). Método clínico centrado na pessoa: um resumo.           
NESCON/UFMG-Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da         
Família Belo Horizonte. Link:    
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1684.pdf 

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 8 candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas            
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados,          
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de            
pesquisa e em eventos realizados pela LASFAC (cursos e jornadas). 

2.4. Os 4 (quatro) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LASFAC.  

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

 

4.2. LIGA DO CORAÇÃO – LICOR 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga do Coração (LiCor) torna pública a abertura de ATÉ 10 (DEZ) VAGAS, para                
o preenchimento do Quadro de Membros Efetivos. 
1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos).  
1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga.  
1.4. A LiCor possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade            
Católica de Brasília (UCB). 
 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 40% e constará de uma prova objetiva com 20                
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG. 
2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Anatomia e Fisiologia do Sistema Cardiovascular; 
● Associação entre cardiopatias e diabetes;  
● Insuficiência cardíaca;  
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● Tipos de sopro cardíaco. 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado:  

● GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 11ª ed. Rio de            
Janeiro, Elsevier Ed., 2006. ( UNIDADE 3) 

● TORTORA, G.J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 12ª          
ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010. (CAPÍTULO 20) 

● NETTER, Frank Henry. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro:            
Elsevier, 2015. 

● SCHAAN, Beatriz D.; REIS, André F.. Doença cardiovascular e diabetes. Arq          
Bras Endocrinol Metab, São Paulo , v. 51, n. 2, p. 151-152, Mar. 2007            
Available 
from<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27302007
000200002&lng=en&nrm=iso> 

● ALVARENGA, M. A. et al. Avaliação Cardiovascular de Pacientes Diabéticos          
em Ambulatório Universitário. Arq Bras Endocrinol Metab, p. 281-284, 2007.          
Disponível em:  
<http://www.repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/3557/S0004-27302
007000200017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.  

● SANTOS, Patrícia; PINHO, Cláudia. Diabetes mellitus em pacientes        
coronariopatas: prevalência e fatores de risco cardiovascular associado. Rev         
Bras Clin Med, p. 469-475, São Paulo, 2012. Disponível em:          
<http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2012/v10n6/a3177.pdf>.  

● LIM, Lee-Ling et al. Circulating branched-chain amino acids and incident          
heartfailure in type 2 diabetes: The Hong Kong Diabetes Register. Diabetes           
Metab Res Rev, 2019. Disponível em:      
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/dmrr.3253>.  

2.3. A segunda etapa terá peso de 60% e constará de uma entrevista a ser realizada em                 
dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão participar até 20             
candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa           
etapa os candidatos selecionados responderão a algumas perguntas sobre sua vida           
acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários,         
participação em outras Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos             
realizados pela LiCor (cursos e jornadas).  
2.4. Os 10 (dez) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiCor.  
2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  
2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 
 

4.3. LIGA DE OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - LOFT  
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1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A LIGA DE OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA -           
LOFT torna pública a abertura de ATÉ 5 (CINCO) VAGAS, para o preenchimento do              
Quadro de Membros Efetivos. Não serão disponibilizadas vagas para o Quadro de            
Membros Aspirantes. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos). 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LOFT possui encontros mensais realizados no Campus I da Universidade Católica             
de Brasília (UCB). 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 60% e constará de uma prova objetiva com 20                
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Anatomia do olho e semiologia da visão. 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado:  

● NETTER, Frank Henry. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro:          
Elsevier, 2015. 

● Semiologia Médica - Celmo Celeno Porto - 7ª Edição. 2013. Editora           
Guanabara Koogan. 
 

2.3. A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser realizada em                 
dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão participar até 10             
candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa           
etapa os candidatos selecionados responderam a algumas perguntas sobre sua vida           
acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários,         
participação em outras Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos             
realizados pela LOFT (cursos e jornadas). 

2.4. Os 5 (cinco) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LOFT.  

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  
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2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 
4.4. LIGA ACADÊMICA DE NEFROLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE         
BRASÍLIA - LINEFRO 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga Acadêmica de Nefrologia da Universidade Católica de Brasília (LINEFRO)            
torna pública a abertura de 7 (sete) vagas, sendo 4 (quatro) delas para o preenchimento               
do Quadro de Membros Efetivos e 3 (três) delas para o preenchimento do Quadro de               
Membros Aspirantes. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa e que tenham cursado ou estejam cursando a disciplina de               
Semiologia como pré-requisito para as vagas de Membros Efetivos. 

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o             
preenchimento do quadro de Membros Aspirantes. 

1.4. Os Membros Aspirantes estarão aptos a participar das reuniões da LINEFRO e das              
apresentações de artigos, bem como auxiliar um coordenador (em coordenação de sua            
preferência) e atuar na organização de eventos. Membros Aspirantes tornam-se efetivos           
quando estiverem cursando a disciplina de Semiologia. 

1.5. Os Membros Efetivos estarão aptos a participar de todas as atividades detalhadas             
no item 1.4, além de exercer participação ativa nas reuniões da liga e participar na               
confecção de artigos, projetos de pesquisa e estágio, bem como atuar em um cargo de               
coordenação.  

1.6. A LINEFRO possui encontros mensais às segundas-feiras, realizados no Hospital           
Regional de Taguatinga (HRT) e na Universidade Católica de Brasília (UCB) às 19:00             
horas. Só poderão participar da prova os alunos que dispuserem deste horário            
livre. As datas dos encontros podem estar sujeitas a alterações. 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em uma etapa: 

2.1. A seleção consistirá de uma prova objetiva com 20 questões a ser realizada              
através da Seleção Unificada do Conselho de Ligas da Universidade Católica de            
Brasília (CONLIG).  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

● Anatomia do Rim; 
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● Fisiologia Renal; 
● Síndrome Nefrítica; 
● Síndrome Nefrótica; 
● Nefrolitíase; 
● Insuficiência Renal aguda; 
● Insuficiência Renal crônica. 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos: 

● FAUCI, A.S. et al. Harrison Medicina Interna. 19. ed. Rio de Janeiro:            
McGraw-Hill, 2017 

● GOLDMAN, L. et al. Cecil Tratado de Medicina Interna. 24. ed. Rio de Janeiro:              
Elsevier, 2014. 

● Moore Keith L. Anatomia orientada para Clínica. 7°ed. Rio de Janeiro, 2014. 
● Texto “Fisiologia Renal” em PDF (Disponível no link:        

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS
%3A14c1e56c-842d-4799-9d15-fdd00fca992f) 

2.3. Os candidatos com as melhores notas serão selecionados para a LINEFRO. 

2.4. Caso não sejam preenchidas todas as vagas para Membros Aspirantes,           
considerando a análise do processo seletivo, estas serão acrescentadas ás vagas           
disponíveis para Membros Efetivos. 

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 

4.5. LIGA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE          
BRASÍLIA – LIGGERI UCB 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga de Geriatria e Gerontologia da Universidade Católica de Brasília – LIGGERI              
UCB torna pública a abertura de ATÉ 15 (QUINZE) VAGAS, para o preenchimento do              
Quadro de Membros Efetivos.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos com matrícula ativa na Escola de Saúde e             
Medicina da Universidade Católica de Brasília – UCB (sem pré-requisitos) para o            
preenchimento do quadro de Membros Efetivos. 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LIGGERI possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade            
Católica de Brasília (UCB).  
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2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em uma/duas etapa(s): 

2.1. A primeira etapa terá peso de 40% e constará de uma prova objetiva com 20                
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Terapia Medicamentosa em Idosos  
● Estatuto do Idoso 
● A Importância da atuação de uma equipe multiprofissional no cuidado do           

idoso 
● Relação entre cuidador e idoso  

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado: 

● https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/geriatria/terapia-medicamentosa-
em-idosos/problemas-relacionados-a-medicamentos-em-idosos 

● http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf 
(Capítulos I ao V) 

● file:///C:/Users/sanad/Downloads/A%20CIDADE%20NA%20MEMORIA%20DE
%20SEUS%20VELHOS.pdf 

2.3. A segunda etapa terá peso de 60% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 30 candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas            
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados,          
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de            
pesquisa e em eventos realizados pela LIGGERI (cursos e jornadas). 

2.4. Os 15 (quinze) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LIGGERI. 

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG. 

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 

4.6. LIGA DE DISTÚRBIOS ENDÓCRINOS E METABÓLICOS - LiDEM 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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1.1. A Liga de Endocrinologia – LIDEM dos Acadêmicos de Medicina da Universidade             
Católica de Brasília – UCB torna pública a abertura de 8 (oito) vagas para membros               
efetivos da liga, das quais 5 (cinco) são destinadas à acadêmicos do primeiro ao terceiro               
semestre e 3 (três) vagas destinadas aos que estão cursando, ou já tenham cursado, o               
quarto semestre.  
 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa. 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LiDEM possui encontros mensais realizados no Campus I da Universidade            
Católica de Brasília (UCB) ou outro local de encontro. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50% e constará de uma prova objetiva com 20                
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Anatomia e Fisiologia Endocrinológica 
● Semiologia Endocrinológica 
● Diabetes 
● Tireoide 
● Adrenal 
● Hormônio gonadotrófico 
● Tumores Hipofisários 
● Elaboradas a partir do livro de Tratado de Fisiologia Médica de Guyton e Hall              

e dos artigos científicos anexos ao fim deste documento.  

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado:  

● OLIVEIRA, J. E. P. DE; JÚNIOR, R. M. M.; VENCIO, S. Diretrizes 2017-2018.             
[s.l: s.n.]. (Olhar páginas 19-25). Disponível em:       
https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd
-2017-2018.pdf 

● GRANT, D. B. Management of hypothyroidism. Current Paediatrics, v. 7, n.           
2, p. 92–97, 1997. Disponível em:      
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-27302013000400003&script=sci_a
rttext&tlng=pt 

● COSTENARO, F. et al. Avaliação do eixo hipotálamohipófise adrenal no          
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diagnóstico e na remissão da doença de Cushing. Arquivos Brasileiros de           
Endocrinologia e Metabologia, v. 56, n. 3, p. 159–167, 2012. Disponível em:            
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-27302012000300002&script=sci_a
rttext 

● MARTINELLI, C. E.; CUSTÓDIO, R. J.; AGUIAR-OLIVEIRA, M. H. Fisiologia          
do eixo GH-Sistema IGF. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e         
Metabologia, v. 52, n. 5, p. 717–725, 2008. Disponível em:          
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-27302008000500002&script=sci_a
rttext&tlng=pt 

● BRUNO, L. 済無No Title No Title. Journal of Chemical Information and           
Modeling, v. 53, n. 9, p. 1689–1699, 2019. Disponível em:          
http://www.aem-sbem.com/media/uploads/05_ABEM582.pdf 

 
2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 16 candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas            
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados,          
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de            
pesquisa e em eventos realizados pela LiDEM (cursos e jornadas). 

2.4. Os 8 (oito) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiDEM.  

2.5. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 

4.7. LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE - LAMEXE 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga acadêmica de medicina do exercício e do esporte (LAMEXE) torna pública a               
abertura de ATÉ 10 (dez) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros             
Efetivos. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa. 

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o             
preenchimento do quadro de Membros efetivos. 

1.4. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 
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1.5. A LAMEXE possui encontros mensais realizados no Campus I da Universidade            
Católica de Brasília (UCB) ou outro local de encontro. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em uma/duas etapa(s): 

2.1. A primeira etapa terá peso de 60 % e constará de uma prova objetiva com 20                 
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

● Atividade física relacionada ao sono e à saúde mental; hepatocarcinoma e a            
relação com o abuso de esteróides anabolizantes; efeito antioxidante do          
exercício; atividade física e câncer; sobretreinamento; atividade física e saúde          
no idoso; alterações do músculo esquelético na obesidade e na          
superalimentação; Hidratação e nutrição no esporte; consumo de proteína e          
hipertrofia muscular. 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado: 

● FOCHESATTO, Camila Felin et al. SLEEP AND CHILDHOOD MENTAL         
HEALTH: ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY AND CARDIORESPIRATORY       
FITNESS. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, [s.l.], v. 26, n. 1,            
p.48-52, fev. 2020. FapUNIFESP (SciELO).     
http://dx.doi.org/10.1590/1517-869220202601218097. 

● COELHO, Rafael Corrêa; FERNANDES, Gustavo dos Santos; STERNBERG,        
Cinthya. Exploring the link between anabolic-androgenic steroids abuse for         
performance improvement and hepatocellular carcinoma: a literature review.        
Brazilian Journal Of Oncology. Santa Maria, Rs, p. 1-8. mar. 2018. 

● SOUSA, Caio Victor de et al. The Antioxidant Effect of Exercise: A Systematic             
Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, [s.l.], v. 47, n. 2, p.277-293, 3            
jun. 2016. Springer Science and Business Media LLC.        
http://dx.doi.org/10.1007/s40279-016-0566-1. 

● CLAGUE, Jessica; BERNSTEIN, Leslie. Physical Activity and Cancer. Current         
Oncology Reports, [s.l.], v. 14, n. 6, p.550-558, 1 set. 2012. Springer Science             
and Business Media LLC. http://dx.doi.org/10.1007/s11912-012-0265-5. 

● CUNHA, Giovani dos Santos; RIBEIRO, Jerri Luiz; OLIVEIRA, Alvaro         
Reischak de. Sobretreinamento: teorias, diagnóstico e marcadores. Rev Bras         
Med Esporte, Niterói , v. 12, n. 5, p. 297-302, Oct. 2006 . Availablefrom              
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-869220060005
00014&lng=en&nrm=iso>. access on 29 Jan. 2020.      
 http://dx.doi.org/10.1590/S1517-86922006000500014. 

● NOBREGA, Antonio Claudio Lucas da et al . Posicionamento oficial da           
Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e da Sociedade Brasileira de           
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Geriatria e Gerontologia: atividade física e saúde no idoso. Rev Bras Med            
Esporte, Niterói , v. 5, n. 6, p. 207-211, Dec. 1999 . Available from              
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-869219990006
00002&lng=en&nrm=iso>. access on 29 Jan. 2020.      
 http://dx.doi.org/10.1590/S1517-86921999000600002 

● GUILLET, Christelle. Skeletal Muscle in Obesity and Chronic Overfeeding.         
Nutrition And Skeletal Muscle, [s.l.], p.107-115, 2019. Elsevier.        
http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-810422-4.00008-7. 

● CARVALHO, Tales de; MARA, Lourenço Sampaio de. Hidratação e Nutrição          
no Esporte. Rev Bras Med Esporte, Niterói , v. 16, n. 2, p. 144-148, Apr.               
2010  

● MENON, Daiane; SANTOS, Jacqueline Schaurich dos. Consumo de proteína         
por praticantes de musculação que objetivam hipertrofia muscular. Rev Bras          
Med Esporte, São Paulo , v. 18, n. 1, p. 8-12, Feb. 2012 .  Available from                 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-869220120001
00001&lng=en&nrm=iso>. access on 29 Jan. 2020.      
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-86922012000100001. 

2.3. A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 20 candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas            
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses   profissionais, estágios já realizados,           
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de            
pesquisa e em eventos realizados pela LAMEXE (cursos e jornadas).  

2.4. Os 10 (dez) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LAMEXE. 

2.5. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

 

4.8.LIGA ACADÊMICA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA DA UNIVERSIDADE        
CATÓLICA DE BRASÍLIA (LAI-UCB)  

1. DAS DISPOSIÇÕES  GERAIS  

1.1. A Liga Acadêmica de Alergia e Imunopatologia da Universidade Católica de Brasília             
(LAI-UCB) torna público a abertura de até 10 (dez) vagas, para o preenchimento do              
Quadro de Membros Efetivos. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre para o preenchimento do quadro              
de membros efetivos.  
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1.3. Membros Efetivos deverão participar ativamente nas reuniões da liga e estar aptos a              
atuar na confecção e apresentação de artigos, projetos de pesquisa e estágios, bem             
como auxiliar um coordenador (em coordenação de sua preferência) e atuar na            
organização de eventos.  

1.4. A LAI possui encontros mensais realizados no Campus I da Universidade Católica             
de Brasília (UCB).  

2. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção ocorrerá em duas etapas:  

2.1. A primeira etapa terá peso de 60% e constará de uma prova objetiva com 20                
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Introdução à Imunologia; 
● Imunidade inata e adquirida; 
● Células do Sistema Imune e suas funções; 
● Órgãos linfóides e suas funções; 
● Indicações de vacinação em indivíduos normais e imunocomprometidos; 
● Anafilaxia e terapêutica de Choque Anafilático; 
● Noções sobre Lúpus Eritematoso Sistêmico; 
● Noções sobre Rinite Alérgica; 
● Noções sobre Asma; 
● Noções sobre Alergia Alimentar; 
● Noções de Alergia ao Leite e Intolerância à Lactose; 
● Raciocínio clínico relacionado à alergia e imunopatologia.  

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado: 

● Tipos de resposta imune - Inata x Adaptativa; Humoral x Mediado por célula: 
https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/human-anatomy-and
-physiology/introduction-to-immunology/v/types-of-immune-responses-innate-a
nd -adaptive-humoral-vs-cell-mediated  

● Papel dos fagócitos na imunidade inata: 
https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/human-anatomy-and
-physiology/introduction-to-immunology/v/role-of-phagocytes-in-innate-or-nons
p ecific-immunity  

● Células apresentadoras de antígeno e os complexos MHC: 
https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/human-anatomy-and
-physiology/introduction-to-immunology/v/professional-antigen-presenting-cells
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-a pc-and-mhc-ii-complexes  
● Revisão dos Linfócitos (TCD8+ e TCD4+): 

https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/human-anatomy-and
-p 
hysiology/introduction-to-immunology/v/review-of-b-cells-cd4-t-cells-and-cd8-t 
-cells  

● Auto imunidade x não-autoimunidade: 
https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/human-anatomy-and
-p hysiology/introduction-to-immunology/v/self-versus-non-self  

● Consenso de Lúpus eritomatoso(Introdução, Tratamento, Gestação, 
Síndrome antifosfolípedes): http://www.scielo.br/pdf/rbr/v48n4/v48n4a02.pdf  

● Guia Prático de anafilaxia: 
http://www.sbai.org.br/revistas/Vol296/ART_6_06_Anafilaxia_guia_pratico.pdf  

● Guia prático de rinite alérgica (Introdução - capítulo 1; Classificação-capítulo 
2; Diagnóstico - capítulos 5 e 6; Manejo da rinite alérgica - capítulo 9 ) 
http://ftp.medicina.ufmg.br/ped/Arquivos/2015/ProtocoloRiniteAlergica_130220
15.pdf  

 
2.3. O local de prova, tempo para sua realização e tempo mínimo para deixar o local de                  

prova será de acordo com as disposições do CONLIG. O candidato não poderá             
permanecer com o caderno de questões após o término da prova.  

2.4. A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 20 (vinte) candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas             
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderão a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados,          
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de            
pesquisa e em eventos realizados pela LAI (cursos e jornadas).  

2.5. Os 10 (dez) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LAI.  

2.6. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  

2.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG e pela LAI.  

 

4.9.LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE         
BRASÍLIA – LACIP UCB  

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica da Universidade Católica de Brasília (LACIP             
UCB) torna pública a abertura de ATÉ 6 (seis) VAGAS, para o preenchimento do              
Quadro de Membros Efetivos. Caso os diretores julguem necessário, o número de vagas             

15 



 
 

poderá aumentar.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa. 

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o             
preenchimento do quadro de Membros Efetivos. 

1.4. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.5. A LACIP UCB possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade             
Católica de Brasília (UCB) ou outro local de encontro. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas(s): 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de uma prova objetiva com 20                 
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Princípios básicos em queimaduras; 
● Cicatrizes hipertróficas e queloides;  
● Avaliação da qualidade de vida e aspectos psicossociais em cirurgia plástica           

estética; 
● Anatomia humana básica; 
● A cirurgia plástica no ensino acadêmico; 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado:  

● Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_tratamento_emergencia_q
ueimaduras.pdf 

● Artigo de revisão: Cicatrizes hipertróficas e queloides 
http://www.rbcp.org.br/details/123/cicatrizes-hipertroficas-e-queloides 

● Estudo prospectivo da avaliação da qualidade de vida e aspectos 
psicossociais em cirurgia plástica 
http://www.rbcp.org.br/details/505/pt-BR/estudo-prospectivo-da-avaliacao-da-q
ualidade-de-vida-e-aspectos-psicossociais-em-cirurgia-plastica-estetica 

● Frank H. Netter, MD – Atlas de anatomia Humana, 6ª edição  
● O ensino da cirurgia plástica na graduação em medicina no contexto da 

realidade brasileira 
http://www.scielo.br/pdf/rbem/v40n2/1981-5271-rbem-40-2-0286.pdf 
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2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 20 candidatos. Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a           
algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já          
realizados, disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos          
acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LACIP UCB (cursos e             
jornadas) 

2.4. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  

2.5. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

 

4.10.LIGA CARDIOTORÁCICA- LCT 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga Cardiotorácica- LCT torna pública a abertura de ATÉ 12 VAGAS, para o               
preenchimento do Quadro de Membros Efetivos.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem             
pré-requisitos). 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LCT possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade            
Católica de Brasília (UCB) ou outro local de encontro. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em uma/duas etapa(s): 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de uma prova objetiva com 20                 
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Fisiologia e Anatomia do Trato Respiratório.  
● Fisiologia e Anatomia do Sistema Cardiovascular. 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado:  

● Guyton, Arthur; Hall, John. Fundamentos da Fisiologia. 12a Edição. Mississipi.          
Unidades 3: capítulos 10 e 11; Unidade 4 capítulos 29, 40 e 41. Disponível              
em: 
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<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RnTQ4MSw-YdwTwMDXDyi79oG
DUwJGT3D> 

● Tortora, Gerard. Princípios da Anatomia e Fisiologia. 14ª Edição. Capítulos 20           
e 23. Disponível em:    
<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RnTQ4MSw-YdwTwMDXDyi79oG
DUwJGT3D> 

● Netter, Frank. Atlas de Anatomia Humana. 6ª Edição.  

Obs. : Serão cobrados, principalmente os assuntos: 

● Anatomia e Fisiologia Cardíaca Básica: 
o Potencial de Ação do Músculo Cardíaco e Eletrocardiograma        

Normal.  
o Definição de Débito Cardíaco 
o Excitação Rítmica do coração.  

● Anatomia e Fisiopatologia Básica do Sistema Respiratório: 
o Mecânica da Respiração. 
o Troca Gasosa.  
o Fisiopatologia básica da Asma. 
o Alvéolos Pulmonares: Células Alveolares do tipo I e II e Líquido           

Surfactante. 
o Porção Condutora e Respiratória das Vias Aéreas. 
o Pleura Visceral e Parietal. 

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 20 candidatos. Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a           
algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já          
realizados, disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos          
acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LCT (cursos e jornadas).  

2.4. Os 12 (dez) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LCT.  

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

 

4.11.LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE MENTAL (LASaM – UCB) 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga Acadêmica de Saúde Mental (LASaM – UCB) torna pública a abertura de               
ATÉ 5 (CINCO) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros Efetivos. Em             
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caso de não preenchimento de todas as vagas, serão convidados os candidatos            
subsequentes.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos). 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LASaM - UCB possui encontros quinzenais às segundas-feiras às 18h30min,            
realizados no Campus I da Universidade Católica de Brasília (UCB). 

1.5. A Diretoria da liga é composta pelos seguintes cargos: presidente,           
vice-presidente, secretário, diretor de ensino, diretor de pesquisa, diretor de          
extensão, diretor de marketing/comunicação e diretor tesoureiro/financeiro,       
podendo haver 2 diretores de extensão. 

1.6. As atividades incluem palestras, roda de conversa, debates e seminários em grupo,             
produção de artigos, participação em cursos, jornadas e congressos (alguns com           
descontos e cortesias), discussão de temas em metodologia ativa, ensino prático em            
ambulatórios e pronto-atendimento em hospitais como São Vicente de Paulo e Instituto            
Hospital de Base e presença em feiras de promoção à saúde para a comunidade.  

 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50% e constará de uma prova objetiva com 20                
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

● Transtornos do pânico 
● Transtornos ansiosos 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado: 

● ZUARDI, A. Características básicas do transtorno de ansiedade        
generalizada. Medicina (Ribeirão Preto), v. 50, n. supl.1, p. 51-55, 4 fev.            
2017. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/127538 

● ZUARDI, A. Características básicas do transtorno do pânico. Medicina         
(Ribeirão Preto), v. 50, n. supl.1, p. 56-63, 4 fev. 2017. Disponível em:             
http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/127539  
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2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 10 candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas            
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderão a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados,          
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, projetos acadêmicos ou de           
pesquisa e em eventos realizados pela LASaM. 

2.4. Os 5 (cinco) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LASaM. 

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

2.7. Durante a prova escrita e entrevista, não é permitido comunicação com outras             
pessoas nem utilização de quaisquer aparelhos eletroeletrônicos ou outros meios          
considerados como fraude, sob pena de nota 0 e desclassificação.  

2.8. Em caso de empate, a comissão avaliadora pode decidir por eleição democrática o              
desempate.  

 
4.12. LIGA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE          
BRASÍLIA - LORT UCB  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. A Liga de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Católica de Brasília            
(LORT-UCB) torna pública a abertura de ATÉ 10 (DEZ) VAGAS, para o preenchimento             
do Quadro de Membros Efetivos. Caso os diretores julguem necessário, o número de             
vagas poderá aumentar.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa.  

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o             
preenchimento do quadro de Membros Efetivos.  

1.4. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga.  

1.5. A LORT-UCB possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade            
Católica de Brasília (UCB) ou outro local de encontro.  

2. DO PROCESSO SELETIVO  
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A seleção ocorrerá em uma/duas etapa(s):  

2.1. A primeira etapa terá peso de 60 % e constará de uma prova objetiva com 20                 
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Anatomia do aparelho locomotor (sistema esquelético, articular e muscular);  
● Noções básicas da radiologia do aparelho locomotor;  
● Definição, classificação e consolidação de fraturas;  
● Classificação de Gustillo e Anderson;  
● Tipos de fraturas na criança e no adolescente;  
● Traumatismos articulares;  
● Alterações patológicas da coluna vertebral (cifose, lordose e escoliose);  
● Displasia do desenvolvimento do quadril;  
● Síndrome do túnel do carpo;  
● Pioartrite e osteomielite.  

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado:  

● SOBOTTA, Johannes et al. Sobotta atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio de             
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 3 v.  

● NETTER, Frank Henry. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro:            
Elsevier, 2015.  

● COHEN, Moisés. Tratado de Ortopedia. 1.ed. São Paulo: Roca, 2007.  
● Comissão de Graduação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e         

Traumatologia. Ortopedia e Traumatologia para a Graduação. São Paulo:         
SBOT, 2010.  

2.3. A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 20 candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas            
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados,          
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de            
pesquisa.  

2.4. Os 10 (dez) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a            
LORT-UCB.  

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  
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2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG.  

4.13. LIGA ACADÊMICA DE SEMIOLOGIA - LASEMIO  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. A LIGA ACADÊMICA DE SEMIOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE          
BRASÍLIA (LASemio) torna pública a abertura de ATÉ 8 (oito) VAGAS, para o             
preenchimento do Quadro de Membros Efetivos. Caso os diretores julguem necessário,           
o número de vagas poderá ser alterado.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
- UCB com matrícula ativa.  

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina Universidade Católica de Brasília –            
UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o            
preenchimento do quadro de Membros Aspirantes.  

1.4. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga.  

1.5. A LASemio possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade            
Católica de Brasília (UCB) ou outro local de encontro.  

2. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção ocorrerá em duas etapas:  

2.1. A primeira etapa terá peso de 40 % e constará de uma prova objetiva com 20                 
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Anamnese  
● Sinais Vitais  
● Exame do Aparelho Respiratório  
● Exame do Abdome  

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado:  

● “Semiologia Geral e Especializada” J. Baddini Martinez  
○ Capítulo 7: Comunicação Médico-Paciente e Anamnese  
○ Capítulo 10: Exame Físico do Tórax e do Aparelho Respiratório  
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○ Capítulo 12: Exame do Abdome  
● Semiologia Rocco 1: Sinais Vitais 

https://www.youtube.com/watch?v=-aPuQuuo0ss&list=PLld6P3GAxAD5A1GK
JQfMRn9gNPBUdybYg&index=1  

● Semiologia Rocco 2: Exame do aparelho Respiratório 
https://www.youtube.com/watch?v=y5XEoWVhM-8&list=PLld6P3GAxAD5A1G
KJQfMRn9gNPBUdybYg&index=8  

● Semiologia Rocco 11: Exame do Abdome 
https://www.youtube.com/watch?v=8TinIUKZozI&list=PLld6P3GAxAD5A1GKJ
QfMRn9gNPBUdybYg&i ndex=11  

● Semiologia Rocco 12: Palpação 
https://www.youtube.com/watch?v=O8LaQnTFLJY&list=PLld6P3GAxAD5A1G
KJQfMRn9gNPBUdybY g&index=12  

● Semiologia Rocco 13: Percussão do Abdome 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_RC2dHeNT0&list=PLld6P3GAxAD5A1G
KJQfMRn9gNPBUdyb Yg&index=13  

2.3. A segunda etapa terá peso de 60% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa, poderão            
participar até 12 candidatos. Nessa etapa, os candidatos selecionados responderão a           
algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já          
realizados, disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos          
acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LASemio (Aula Aberta).  

2.4.. Os 8 (oito) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LASemio.  

2.5.. Caso não sejam preenchidas todas as vagas para Membros Aspirantes,           
considerando a análise das duas etapas do processo seletivo, estas serão           
acrescentadas às vagas disponíveis para Membros Efetivos.  

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG.  

2.7. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  

 

4.14. LIGA DA MULHER - LiM 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga da Mulher (LiM) torna pública a abertura de ATÉ 8 (OITO) VAGAS, para o                 
preenchimento do Quadro de Membros Efetivos.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o             
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preenchimento do quadro de Membros Efetivos. 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LiM possui encontros mensais realizados no Campus I da Universidade Católica             
de Brasília (UCB. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de uma prova objetiva com 20                 
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Endometriose 
● Síndromes Hipertensivas da Gravidez 
● Climatério e Sexualidade 
● Propedêutica da Infertilidade Conjugal 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado: 

● http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_alto_risco.pdf (página 27   
a 37) 

● http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_mulher_climateri
o.pdf (página 25 a 30) 

● https://www.febrasgo.org.br/images/arquivos/manuais/Manuais_Novos/Manua
l_de_Reproducao_-Humana.pdf (página 11 a 16) 

● AMARAL, P. et al. Aspectos Diagnósticos e Terapêuticos da Endometriose.          
Rev Cient FAEMA: Revista da Faculdade de Educação e Meio Ambiente -            
FAEMA, Ariquemes, v. 9, n. ed esp, p. 532-539, maio-jun, 2018.  

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 16 candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas            
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses   profissionais, estágios já realizados,           
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de            
pesquisa e em eventos realizados pela LiM (cursos e jornadas). 

2.4. Os 8 (oito) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiM.  

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG. 

24 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_alto_risco.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_mulher_climaterio.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_mulher_climaterio.pdf
https://www.febrasgo.org.br/images/arquivos/manuais/Manuais_Novos/Manual_de_Reproducao_-Humana.pdf
https://www.febrasgo.org.br/images/arquivos/manuais/Manuais_Novos/Manual_de_Reproducao_-Humana.pdf


 
 

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

 

4.15.LIGA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS DA UNIVERSIDADE        
CATÓLICA DE BRASÍLIA – LiDIP - UCB 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga de doenças Infecciosas e Parasitárias da UCB (LiDIP – UCB) torna pública a                
abertura de ATÉ 7 (SETE) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros             
Efetivos.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa. 

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o             
preenchimento do quadro de Membros Efetivos. 

1.4. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.5. A LiDIP - UCB possui encontros mensais realizados no Campus I da Universidade              
Católica de Brasília (UCB) ou outro local de encontro caso necessário. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de uma prova objetiva com 20                 
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Morfologia bacteriana e viral 
● Controle microbiano por agentes físicos e químicos 
● Coloração de Gram, bactérias Gram positivas e Gram negativas 
● Características gerais dos seres vivos (quanto ao número de células e de            

acordo com a organização estrutural - eucariontes e procariontes) 
● Infecções Sexualmente Transmissíveis (sífilis, HPV, HIV, hepatites B e C,          

tuberculose associada ao HIV) 
● Arboviroses (Dengue, Zika Vírus e Chikungunya) 
● Infecção hospitalar x infecção comunitária 
● Sepse e antibiótico 
● Semiologia da Febre 
● Classes dos antimicrobianos 
● Doenças humanas causadas por platelmintos, nematelmintos e protozoários 
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● Ciclo de vida dos agentes etiológicos de cada parasitose  

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado:  

● Os conteúdos referentes aos temas: morfologia bacteriana e viral; controle          
bacteriano; coloração de Gram e características gerais dos seres vivos podem           
ser encontrados no livro “Microbiologia, Tortora, 10ª edição”, nas páginas          
2-6; 69-70; 77-81 e 368-373. 

● O conteúdo relacionado às infecções sexualmente transmissíveis se encontra         
no documento “Doenças Infecciosas e Parasitárias: Guia de Bolso, 8ª          
edição - Ministério da Saúde”, nas seguintes páginas: 77-82; 229-240;          
259-261; 373-386 e 412-428. 

● O conteúdo sobre arboviroses está no artigo “Dengue, chikungunya e zika           
vírus no brasil: situação epidemiológica, aspectos clínicos e medidas         
preventivas” nas páginas 1-3 e 10-16. 

● A bibliografia utilizada para os conteúdos: infecção hospitalar e comunitária;          
sepse e antibiótico; semiologia da febre e classes dos antimicrobianos se           
encontra nos arquivos “Semiologia da Febre” páginas 24-29, 41-46 e          
“Implementação De Protocolo Gerenciado De Sepse Protocolo Clínico”        
nos tópicos 1, 2 e 3. 

● O material utilizado para os conteúdos: doenças humanas causadas por          
platelmintos, nematelmintos, protozoários e ciclo de vida dos agentes         
etiológicos de cada parasitose estão no documento “Doenças Infecciosas e          
Parasitárias: Guia de Bolso, 8ª edição - Ministério da Saúde”, nas           
páginas: 145-148; 271-277 e 387-390. 

● Os arquivos citados acima podem ser encontrados no link:         
https://drive.google.com/drive/folders/19pdy3YiE3coEH8Xe5xUwMW0QsTZca
c8d?usp=sharing 

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 14 candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas            
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderão a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados,          
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de            
pesquisa e em eventos realizados pela LiDiP (cursos e jornadas). 

2.4. Os 7 (sete) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiDIP.  

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 
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4.16.LIGA DE EMERGÊNCIAS E TRAUMA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE         
BRASÍLIA - LETUCB 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga de Emergências e Trauma da Universidade Católica de Brasília (LETUCB)             
torna pública a abertura de ATÉ 7 (SETE) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de               
Membros Efetivos.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre sem pré-requisito para as vagas              
de Membros Efetivos. 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LETUCB possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade            
Católica de Brasília (UCB) ou outro local de encontro a ser combinado com             
antecedência. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 60 % e constará de uma prova objetiva com 20                 
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Acidentes com animais peçonhentos 
● Escala de Coma de Glasgow 
● Queimaduras 
● Choque 
● Abdome Agudo 
● Suporte Básico de Vida 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado:  

● Col. Suporte Avançado de Vida (ATLS). 10ª. 2018. (Capitulos 3, 6 (Tabela do             
GCS) e 9)  

● Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de          
acidentes por animais peçonhentos. 2ª ed. - Brasília: 2001. (Ofidismo e           
escorpionismo)  
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● American Heart Association 2015. Atualização das Diretrizes de RCP e ACE.           
(RCP Aplicada por socorristas leigos/ SBV aplicado por profissionais de          
saúde) 

2.4. A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 14 candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas            
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderão a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados,          
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de            
pesquisa e em eventos realizados pela LETUCB (cursos e jornadas). 

2.5. Os 7 (sete) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas               
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LETUCB.  

2.6. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  

2.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

 

4.17.LIGA DE DERMATOLOGIA - LIDERMA  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. A Liga de Dermatologia da UCB (LiDerma) torna pública a abertura de 10 (DEZ)               
VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros Efetivos.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa.  

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré- requisitos) para o              
preenchimento do quadro de Membros Efetivos.  

1.4. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga.  

1.5. A LiDerma possui encontros mensais realizados, geralmente, no Campus I da            
Universidade Católica de Brasília (UCB), podendo mudar conforme a disponibilidade do           
palestrante.  

2. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção ocorrerá em uma/duas etapa(s):  

2.1. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de uma prova objetiva com 20                 
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  
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2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Anatomia e fisiologia básica da pele e anexos cutâneos.  
● Lesões elementares, glossário dermatológico.  
● Glossário de semiótica ungueal.  

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos           
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o           
conteúdo supracitado:  

● RIVITTI, E. A. Dermatologia de Sampaio e Rivitti. 4. ed. São Paulo: Artes             
Médicas, 2018. cap. 1, 7 e 30.  

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser  
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 20 candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas            
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados,          
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de            
pesquisa e em eventos realizados pela LiDerma (cursos e jornadas). Os 10 (dez)             
candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas etapas,            
ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiDerma.  

2.4. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  

2.5. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG.  

 
4.18.LIGA ACADÊMICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR – LiAD 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga Acadêmica de Anestesiologia e Dor - LiAD torna pública a abertura de ATÉ                
10 (DEZ VAGAS), para o preenchimento do quadro de membros efetivos.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa. 

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília            
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre para o preenchimento do             
quadro de membros efetivos. 

1.4. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.5. A LiAD possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade            
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Católica de Brasília (UCB) ou outro local de encontro a ser previamente informado ao              
quadro de membros. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em uma/duas etapa(s): 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50% e constará de uma prova objetiva com 20                
questões a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● Avaliação e medicação pré-anestésica 
● Monitoração  
● Vias aéreas 
● Anestesia local 
● Anestesia geral e sedação 
● Reanimação Cardiopulmonar 
● Conceito básico de dor e termos relacionados 
● Dor aguda e crônica 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências presentes no acervo da            
Biblioteca Central da UCB, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias           
que abordem o conteúdo supracitado:  

● Anestesiologia Básica - Manual de Anestesiologia, Dor e Terapia         
Intensiva. José Otávio Costa Auler Jr., Maria José Carvalho Carmona,          
Marcelo Luis Abramides Torres e Alan Saito. 

● Anestesiologia: princípios e técnicas. James Manica e colaboradores. 

 
2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser               
realizada em dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão            
participar até 20 candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas            
disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a algumas         
perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados,          
disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de            
pesquisa e em eventos realizados pela LiAD (cursos e jornadas). Os 10 (dez) candidatos              
com as melhores notas entre os que realizarem as duas etapas, ponderando-se os             
pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiAD.  

2.4. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

 

5. CONTATOS 
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5.1. Para qualquer dúvida ou problema relacionado ao conteúdo dos referentes editais, 

disponibilizamos o contato dos respectivos presidentes as ligas. 

 

LIGA ACADÊMICA RESPONSÁVEL  CONTATO 

LASFAC Andressa Bessa 
      (61) 98202-3561 

LICOR Giovanna Romão (61) 8151-4766 

LOFT Jhonnata Carvalho (62) 98406-7101 

LINEFRO Mateus Borges (62) 8250-7390 

LIGGERI Ana Luiza Costa (61) 9832-6066 

LIDEM Andressa Freitas (61) 8202-3561 

LAMEXE Gabriel Nunes (61) 99860-8499 

LAI Vinícius Almeida (61) 9665-0806 

LACIP Luna  (61) 9161-8204 

LCT Giovani  (61) 9216-9245 

LASAM Robby Vaz (61) 8617- 0024 

LORT Mateus Ferreira (61) 8313-4854 

LASEMIO Marcella Barreto (61) 8636-9939 

LIM Camila Cortês (61) 8194-8003 

LIDIP Renata  (61) 9804-8096 

LET Kássia  (61) 8346-6806 

LIDERMA Fillipe Ramos ( 61) 9501-3178 

LIAD André Maranhão (98) 8261-0267 
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