
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA  

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

EDITAL 2/2020  

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)  

19. LIGA DE UROLOGIA (LIUR) 20. LIGA DE HUMANIZAÇÃO 
(LIHUMA)  

21. LIGA DE SAÚDE INTEGRATIVA E ESPIRITUALIDADE (LIASIE)  

22. LIGA DE HEMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
BRASÍLIA (LIHEMA) 

23. LIGA ACADÊMICA DE PEDIATRIA (LAPED) 

1.3. O CONLIG-UCB será responsável pela liberação da lista de inscritos nas entrevistas das 
ligas.  

1.4. Será de responsabilidade das ligas acadêmicas a disponibilização do link da sala virtual 
antes do processo seletivo em um grupo de Whatsapp criado pela diretoria da liga, bem como 
a organização da ordem para a realização das entrevistas.  

1.5. As avaliações dos inscritos serão realizadas entre os dias 19/08/2020 e 21/08/2020 com              
início às 19 horas em sala virtual previamente criada na Plataforma online Google Meets.  

1.6. A avaliação será composta de duas etapas que ocorreram no mesmo dia e horário:  

1.6.1. A primeira etapa composta por uma prova oral com 2 (duas) questões abertas              
sobre os referenciais teóricos definidos neste edital por cada liga acadêmica, com peso de              
50%.  

1.6.2. A segunda etapa composta por uma entrevista com perguntas subjetivas           
(disponibilidade de horário, outras atividades extracurriculares, participação em eventos da          
liga), com peso de 50%.  

1.7. O candidato poderá se inscrever para no máximo 2 (duas) ligas acadêmicas, desde que               
preencha os pré-requisitos estabelecidos por cada liga que serão detalhados posteriormente.  

1.8. A prova terá duração de 7 (sete) a 10 (dez) minutos.  

 



 

1.9. Será de responsabilidade do candidato, quando inscrito em duas ligas, verificar se os              
horários das entrevistas não são os mesmos e informar nos grupos com os diretores das ligas                
para as quais está prestando prova.  

1.10. Será eliminado o candidato que não comparecer na sala indicada no momento da              
chamada para realização da avaliação ou que fizer uso de dispositivos ou mecanismos ilícitos              
a fim de obter vantagens sobre os outros candidatos.  

1.11. Para se inscrever o candidato deverá responder o formulário divulgado pelo 
CONLIG-UCB. Link https://forms.gle/Evu5umFDjFQucjdV8 

1.12. A inscrição será gratuita devido às circunstâncias excepcionais da pandemia da            
COVID-19, não havendo custo com materiais de impressão, como em processos seletivos            
anteriores. O encerramento das inscrições ocorrerá no dia 12/08/2020. 

1.13. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG-UCB em data a ser 
divulgada.  

1.13. 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.  

2. DAS PARTICULARIDADES DE CADA LIGA  

4.1. LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE - LASFAC  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1 A Liga Acadêmica de Saúde da Família e da Comunidade (LASFAC) torna pública a               
abertura de ATÉ 5 (CINCO) 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.  

https://forms.gle/Evu5umFDjFQucjdV8


 

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 que ocorrem preferencialmente às quartas-feiras           
realizados no Campus I da Universidade Católica de Brasília (UCB) ou na plataforma virtual              
(Google Meet).  

2. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção ocorrerá em apenas 1 etapa:  

2.1. A etapa será feita por meio de entrevista com os inscritos no processo seletivo. As                
perguntas serão compostas de questões subjetivas, sobre interesses acadêmicos e          
profissionais, e questões objetivas relacionadas às bibliografias sugeridas neste edital.  

2.2 Serão 5 questões subjetivas (pessoais) com peso de 50%, e 2 questões objetivas (teóricas)               
baseadas em referência bibliográfica com peso de 50% que a serem feitas nos dias 19 e 21 de                  
Agosto de 2020 em sala virtual previamente criada na plataforma virtual (Google Meets) a partir               
das 19 h.  

2.3. Será disponibilizado o link da sala virtual 30 minutos antes do início do processo seletivo 
em grupo de WhatsApp criado pela diretoria da liga com uma lista que determinará a ordem de 
entrevista oral e avaliação dos candidatos.  

2.4. Será eliminado o candidato que não comparecer à sala indicada no momento da chamada               
para a realização da atividade ou fizer uso de dispositivos ou mecanismos ilícitos a fim de obter                 
vantagens sobre outros candidatos.  

2.5. Os conteúdos que podem ser abordados nas perguntas objetivas são:  

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

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

 

4.2. LIGA DO CORAÇÃO – LICOR  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  



 

1.1. 1.1. A Liga do Coração (LiCor) torna pública a abertura de ATÉ 12 (DOZE) 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 por meio de entrevistas, em duas etapas:  

2.1. A primeira etapa terá peso de 50% e será composta por 2 questões (que serão                
respondidas oralmente), baseadas nas referências bibliográficas. As entrevistas serão         
realizadas em data estabelecida pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova oral versarão sobre:  

● Anatomia e Fisiologia do Sistema Cardiovascular;  

● Associação entre cardiopatias e diabetes;  

● Insuficiência cardíaca;  

● 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:  

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

 



 

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>. PAZIN FILHO     
A; SCHMIDT A & MACIEL BC. Ausculta cardíaca: bases fisiológicas - fisiopatológicas.            
Medicina, Ribeirão Preto, 37: 208-226, jul./dez. 2004. Disponível em:         
<http://revista.fmrp.usp.br/2004/vol37n3e4/3ausculta_cardiaca.pdf>.  

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de questões subjetivas. 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 12 (doze) 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. Caso dois candidatos obtenham resultados em valores absolutos iguais, será selecionado            
o candidato que acertar mais questões orais. Se ainda assim persistir o empate, será              
selecionado o candidato que estiver disponibilidade para o cronograma da liga e, como como              
último critério, cursando o semestre mais avançado do curso.  

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

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

4.3. LIGA DE OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - LOFT  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. A LIGA DE OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - LOFT torna             
pública a abertura de ATÉ 10 (DEZ) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros               
Efetivos. Não serão disponibilizadas vagas para o Quadro de Membros Aspirantes.  

http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2012/v10n6/a3177.pdf
http://revista.fmrp.usp.br/2004/vol37n3e4/3ausculta_cardiaca.pdf


 

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 etapa única, com prova teórica e entrevista, de forma virtual:  

2.1. Durante a seleção será realizada uma prova teórica, de forma virtual e oral, contendo 2                
(duas) perguntas teóricas, baseadas na bibliografia disponibilizada, com peso de 50% na nota             
final.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova teórica 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 entrevista terá peso de 50%. Os candidatos 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 LOFT (cursos e jornadas).  

2.4. Os 10 (dez) candidatos com as melhores notas, 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.  

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



 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

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.  

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 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 preenchimento do             
quadro de Membros Efetivos.  

1.3. Os Membros Efetivos estarão aptos a participar das reuniões da LINEFRO, além de              
participar na confecção de artigos, projetos de pesquisa e estágio, bem como atuar em um               
cargo de coordenação.  

1.4. A LINEFRO possui encontros mensais às segundas-feiras, que ocorrerão por meio de 
Videoconferência na plataforma Google Meets as 19:00 horas.  

I. Só poderão participar da prova os alunos que dispuserem desse horário livre.  

II. As datas dos encontros podem estar sujeitas a alterações.  

2. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção ocorrerá em duas etapas que acontecerão no mesmo dia:  

2.1. A primeira etapa terá peso de 50% e será composta por prova oral com duas questões                 
abertas totalizando 2,5 pontos cada questão, a se realizar entre os dias 19 e 21 de agosto do                  
corrente ano em sala virtual previamente criada na Plataforma online Google Meets a partir das               
19h.  



 

2.2. Os conteúdos abordados na prova oral versarão sobre:  

• Anatomia do Rim;  

• 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:  

● 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%3 
A14c1e56c-842d-4799-9d15-fdd00fca992f)  

2.2. Será eliminado o candidato que não obtiver pontuação acima de 1,5 nas questões da               
primeira etapa, o candidato que não comparecer na sala indicada no momento da chamada              
para realização de qualquer uma das etapas ou, ainda, que for surpreendido durante a prova               
fazendo uso de dispositivos ou mecanismos ilícitos a fim de obter vantagens sobre os outros               
candidatos.  

2.3. Será disponibilizado link da sala virtual 30 minutos antes da iniciação do processo seletivo, 
que será realizado por ordem alfabética a partir de seu início.  

 



 

2.4 A segunda etapa será composta por uma entrevista e terá peso de 50%. Nessa etapa, os                 
candidatos 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.  

2.5. É de exclusiva responsabilidade do candidato entrar na sala online indicada para             
realização das provas nos dias e horários determinados, sendo eliminado da seleção aquele             
que não comparecer no momento da chamada.  

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

Qualquer dúvida, entrar em contato com: José Roberto Ferraz (61) 98132-2909  

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).  

2. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção ocorrerá em uma etapa:  

 



 

2.1. Em uma entrevista de forma virtual via Google Meet em data e horário estabelecidos               
pelo CONLIG serão feitas perguntas de acordo com as referências bibliográficas           
disponibilizadas abaixo. Essas perguntas terão peso de 50%.  

2.2. Compondo a nota, tendo peso de 50%, também serão feitas perguntas sobre a vida               
acadêmica do candidato, seus 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).  

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-ido 
sos/problemas-relacionados-a-medicamentos-em-idosos  

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

2.4. Os 15 (quinze) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem a seleção, 
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 
lidem 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
1.1. A Liga de Endocrinologia – LIDEM dos Acadêmicos de Medicina da Universidade Católica 
de Brasília – UCB torna pública a abertura de 10 (dez) vagas para membros efetivos da liga, 
das quais 7 (sete) 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. Geralmente, as reuniões ocorrem na última quinta              
feira do mês. Por conta da pandemia, os encontros estão sendo realizados por via remota               
(google meet).  

2. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção ocorrerá em uma entrevista que será dividida em duas partes:  

2.1. A primeira parte da entrevista terá peso de 50% e será composta por prova oral com 2                  
(duas) questões abertas totalizando 2,5 pontos cada questão, a se realizar entre os dias 19 e                
21 de Agosto de 2020 em sala virtual previamente criada na Plataforma online Google Meets a                
partir das 19:00.  

2.1.1. As duas questões que constituem a primeira etapa poderão variar de candidato para 
candidato.  

2.2. Os conteúdos abordados nessa etapa versarão sobre:  

● As questões versarão sobre Anatomia e Fisiologia de Endocrinologia, Semiologia de            
Endocrinologia, Diabetes e Tireoide. 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:  

● GOLBERT, Airton et al.GOLBERT, Airton et al. Diretrizes 2019-2020. [s.l: s.n.]. (Olhar 
páginas 19-25).  

○ Disponível em:  

https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA-2019-20 
20.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_arttext&t 
lng=pt  

2.3. Será disponibilizado o link da sala virtual 30 minutos antes da iniciação do processo               
seletivo em um grupo de Whatsapp criado pela diretoria da liga, no qual será passada uma lista                 
que determinará a ordem para realizar a avaliação dos candidatos.  

2.4. Será eliminado o candidato que não comparecer na sala indicada no momento da              
chamada para realização da avaliação ou que fizer uso de dispositivos ou mecanismos ilícitos a               
fim de obter vantagens sobre os outros candidatos.  

2.4. A segunda etapa terá peso de 50% e será composta por uma entrevista com perguntas                
subjetivas. 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).  

2.5. As duas etapas ocorrerão no mesmo dia e horário previamente determinados pelo 
CONLIG.  

2.6. 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.  

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 duas etapas:  

2.1. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de uma prova objetiva, feita através de uma 
entrevista pelo google meets com 2 questões.  

2.2. Os conteúdos abordados nas questões versarão sobre:  

● Sobretreinamento; atividade física e saúde no idoso; 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:  

➔ 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=S1517-86922006000500014 
&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 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=S1517-86921999000600002 
&lng=en&nrm=iso>. access on 29 Jan. 2020. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-86921999000600002 ➔ 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=S1517-86922012000100001&lng=e
n&nrm=iso>. access on 29 Jan. 2020. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-86922012000100001.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86921999000600002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86921999000600002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922012000100001&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922012000100001&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922012000100001&lng=en&nrm=iso


 

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser realizada                
também pelo google meets, logo após as perguntas objetivas. 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 LAMEXE (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 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  

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 quinzenais realizados no Campus I da Universidade Católica de 
Brasília (UCB).  

 



 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção ocorrerá em duas etapas que acontecerão de forma simultânea durante a entrevista, 
versando sobre questões objetivas (teóricas) e questões subjetivas (pessoais)  

2.1. A primeira etapa terá peso de 50% e constará de uma prova objetiva oral com 2 questões                  
a se realizar em horário estabelecido pelo Conlig, e via Google Meet. 2.2. Os conteúdos               
abordados na prova objetiva versarão sobre:  

● Introdução ao sistema imunológico, cujo material audiovisual se encontra no seguinte site 
citado: https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/human-anatomy-and-p 
hysiology/introduction-to-immunology/v/role-of-phagocytes-in-innate-or-nonsp ecific-immunity 
(https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/human-anatomy-and-p 
hysiology/introduction-to-immunology/v/role-of-phagocytes-in-innate-or-nonsp ecific-immunity)  

● Guia Prático de anafilaxia:  

http://www.sbai.org.br/revistas/Vol296/ART_6_06_Anafilaxia_guia_pratico.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. 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).  

2.4. 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 LAI. 2.5. As inscrições               
serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 2.6. 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 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  

2.1. A seleção ocorrerá em uma única etapa, a qual será uma entrevista online feita por meio 
do Google Meets.  

2.2. A entrevista será no dia e horário estabelecido pelo Conlig  

2.3. Será feita ao candidato duas perguntas referentes aos materiais propostos, uma pergunta             
sobre os princípios básicos em queimaduras, e a outra pergunta sobre a cirurgia plástica no               
ensino acadêmico. Essa etapa equivale a 50% da nota final do candidato.  

 



 

2.4. Além disso, os candidatos responderão 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, como cursos e jornadas.               
Essa etapa equivale a 50% da nota final do candidato.  

2.5. 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_quei 
maduras.pdf  

● 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  

2.6. 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 oral com duas questões, via 
Google Meet, que ocorrerão no momento da entrevista.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova oral 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. Unidade 7: 
capítulo 37 ; Unidade 3: capítulo 9 ; Unidade 4: capítulo: 22 e 23. Disponível em: 
<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RnTQ4MSw-YdwTwMDXDyi79oGDUwJ 
GT3D>.  

● Tortora, Gerard. Princípios da Anatomia e Fisiologia. 14a Edição. Capítulos 20 e 23. 
Disponível em: 
<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RnTQ4MSw-YdwTwMDXDyi79oGDUwJ 
GT3D>.  

● Moore, Keith L., Persaud, TVN., Torchia, MG. Embriologia Clínica. 10a Edição, Rio de              
Janeiro. Capítulo 20. Disponível em:     
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6PntfEw4IDPZkpST1R5bVI0Q0U>  

Obs. : Serão cobrados, principalmente os assuntos:  

● Anatomia e Fisiologia Básica dos Sistema Cardíaco:  

o Defeitos Congênitos Cardíacos.  

o Ciclo Cardíaco.  

o Valvas e Bulhas Cardíacas.  



 

o Insuficiência Cardíaca.  

● Anatomia e Fisiopatologia Básica do Sistema Respiratório:  

o Mecânica da Respiração.  

o Trocas Gasosas.  

o Ventilação Pulmonar.  

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista via Google Meet .                 
Não haverá limite de candidatos para a entrevista . 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).  

2.5. 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.  

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

2.7. 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 10                 
VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros Efetivos. Em 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). As atividades ocorrerão,            
excepcionalmente, em ambiente virtual durante o período de quarentena.  

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  
 
2.1. A seleção ocorrerá em uma única entrevista com perguntas baseadas em referências 
bibliográficas selecionadas e perguntas subjetivas relacionadas ao perfil do(a) candidato(a), 
disponibilidade de horário, outras atividades extracurriculares, participações em eventos da 
LASaM, etc:  

2.2. As perguntas baseadas na literatura equivale a 50% da nota e as perguntas subjetivas               
equivalem aos outros 50%. A avaliação será dada pelo soma dos pesos das notas obtidas nas                
duas partes.  

2.3. Os conteúdos abordados na prova oral versarão sobre:  

● Transtornos do pânico  

● Transtornos ansiosos  

2.4. Os 10 candidatos com as melhores notas na entrevista 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. Em caso de empate, a comissão avaliadora pode decidir por eleição democrática o 
desempate.  

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a) 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 b) 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  

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 15 (QUINZE) 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  



 

A seleção ocorrerá em uma única entrevista:  

2.1. O candidato será avaliado por meio de entrevista: sendo composta por questões subjetivas              
(50% da nota) e por 2 questões baseadas em referência bibliográfica (50% da nota) disposta               
abaixo a se realizar em data estabelecida pelo CONLIG.  

2.2. O conteúdo abordado nas 2 questões orais será:  

● Fratura exposta;  

Disponibilizaremos o material de estudo abaixo, devendo o candidato buscar outras 
bibliografias que abordem o conteúdo supracitado, caso queira:  

● GIGLIO, Pedro Nogueira et al . Avanços no tratamento das fraturas expostas. Rev. bras. 
ortop., São Paulo , v. 50, n. 2, p. 125-130, Apr. 2015 . Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-36162015000200125 
&lng=en&nrm=iso>. access on 30 July 2020. http://dx.doi.org/10.1016/j.rboe.2015.02.009 

● Comissão de Graduação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. 
Ortopedia e Traumatologia para a Graduação. São Paulo: SBOT, 2010.  

1. Ler apenas tópicos 4.1 e 4.1.2. (disponível no drive abaixo).  

● Disponível em: 
https://drive.google.com/drive/folders/17ACQUL3sR8vtlviYrKEsDA_JXcxF2Ok8?usp 
=sharing  

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 LORT-UCB.  

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

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

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-36162015000200125
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-36162015000200125
http://dx.doi.org/10.1016/j.rboe.2015.02.009


 

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 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 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 50% e constará com 2 questões objetivas se realizar 
durante a entrevista online  

2.2. Os conteúdos abordados na avaliação objetiva versarão sobre:  

• Anamnese  

• Sinais Vitais  



 

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: Anamnese  

https://www.youtube.com/watch?v=LMw7VZYHTl0  

• Semiologia Rocco 1: Sinais Vitais 
https://www.youtube.com/watch?v=-aPuQuuo0ss&list=PLld6P3GAxAD5A1GKJQfMRn9gNP 
BUdybYg&index=1  

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

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser realizada 
online.  

Nessa etapa, os candidatos selecionados responderão a 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 10 (DEZ) VAGAS, para o 
preenchimento do Quadro de Membros Efetivos neste presente edital.  

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 preenchimento do             
quadro na modalidade 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 atualmente realizados no Campus I da Universidade 
Católica de Brasília (UCB).  

2. DO PROCESSO SELETIVO  
 
2.1 A seleção ocorrerá em 1 etapa definida a seguir:  

2.1.1. A etapa ocorrerá no formato entrevista pela plataforma Google Meet e constará de uma               
prova oral aberta com 2 questões, responsável por 50% da pontuação, e perguntas de cunho               
pessoal (vida acadêmica, interesses profissionais, disponibilidade de horários, experiências         
pessoais, participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos              
realizados pela LiM - cursos e jornadas), responsável pelos 50% restantes da pontuação.  

2.1.2 A etapa do processo seletivo será realizado em data estabelecida pelo CONLIG e link 
estabelecidos pelo enviado previamente pela diretoria da liga.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova oral aberta versarão sobre:  

● Gestação e Covid-19  

● Contracepção  



 

● Amamentação  

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

● https://www.febrasgo.org.br/pt/covid19/item/958-infeccao-pelo-coronavir 
us-sars-cov-2-em-obstetricia-enfrentando-o-desconhecido  

● https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4346134/mod_resource/content/ 
1/Femina-v37n9_Editorial.pdf (Páginas 463 a 469 e 475 a 479)  

● https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_ 
materno_cab23.pdf (Páginas 33 a 37)  

2.3. Os 10 (dez) candidatos com as melhores pontuações entre os que realizarem o processo 
seletivo serão os selecionados para a LiM.  

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

2.5. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG  

4.15.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. Durante esse semestre, devido              
ao contexto atual, os encontros irão ocorrer através de reuniões virtuais, via Google Meet.  

2. DO PROCESSO SELETIVO  

2.1. A seleção ocorrerá através de uma entrevista via plataforma virtual (Google Meet) com dia               
e horário estabelecidos pelo CONLIG. Para esta entrevista, o processo avaliativo ocorrerá em             
duas etapas. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de uma avaliação objetiva com                 
duas questões a respeito dos conteúdos abordados nesse edital (2.2). A segunda etapa da              
entrevista terá peso de 50% e constará de uma avaliação subjetiva em que os candidatos               
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).  

2.2. Os conteúdos abordados na avaliação objetiva da entrevista versarão sobre:  

● Infecções Sexualmente Transmissíveis (especificamente sífilis e HIV)  

● Arboviroses (especificamente a Dengue)  

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

● O conteúdo relacionado às infecções sexualmente transmissíveis (especificamente HIV e           
Sífilis) se encontra no documento “Doenças Infecciosas e Parasitárias: Guia de Bolso,            
8a edição - Ministério da Saúde” (páginas 77-91 e 373-386).  

● O conteúdo relacionado às arboviroses (especificamente a Dengue) está no artigo            
“Dengue, chikungunya e zika vírus no brasil: situação epidemiológica, aspectos          
clínicos e medidas preventivas” e no documento “Doenças Infecciosas e Parasitárias:           
Guia de Bolso, 8a edição - Ministério da Saúde” (páginas 131-138).  



 

● Os arquivos citados acima podem ser encontrados no link: 
https://drive.google.com/drive/folders/19pdy3YiE3coEH8Xe5xUwMW0QsTZcac8d?u 
sp=sharing  

2.4. Os 7 (sete) candidatos com as melhores notas, ponderando-se os pesos de cada etapa da 
entrevista, 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.  

4.16.LIGA DE EMERGÊNCIAS E TRAUMA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 
(LET - UCB)  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. A LETUCB torna pública a abertura do seu processo seletivo para 
admissão de até 10 novos membros e estabelece as normas relativas à 
realização dessa seleção.  

1.2. O presente processo seletivo será regido por este edital e realizado pelo 
CONLIG, juntamente à LETUCB.  

1.3 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.  

1.4. Serão realizados encontros quinzenais, nas quartas ou quintas-feiras (a 
serem definidos e divulgados previamente) na plataforma do Google Meet, 
devido ao contexto atual de pandemia.  

 



 

2. DO PROCESSO SELETIVO  

2.1. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas e as datas 
divulgadas pelo CONLIG.  

2.2. A seleção para preenchimento das vagas para membros efetivos será 
realizada em duas partes: (a) prova teórica oral; (b) entrevista. Ambas de 
caráter classificatório.  

2.3. As duas fases serão realizadas online, no mesmo dia, na plataforma do 
Google Meet, a data será previamente informada pelo CONLIG.  

2.4. A primeira parte - prova teórica oral - será composta por 2 perguntas e 
terá peso de 50%.  

2.5. Os conteúdos abordados na prova teórica versarão sobre:  

1- Utilização do ABCDE no atendimento do traumatizado;  

2- Afogamento na infância;  

3- Dor abdominal aguda.  

2.6. A segunda parte - entrevista - também terá peso de 50% e será feita logo 
após a prova oral. Nessa etapa, os candidatos responderão a algumas 
perguntas sobre sua vida acadêmica e seus interesses, disponibilidade de 
horários, motivação para escolha da liga, participação em outras ligas, em 
projetos acadêmicos.  

2.7. Os 10 melhores classificados no processo seletivo serão selecionados 
para ingressar na liga.  

2.8. A divulgação dos resultados será comunicada pelas redes sociais e de 
responsabilidade do CONLIG.  

 



 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para os 
conteúdos que serão cobrados na prova oral:  

● Utilização do ABCDE no atendimento do traumatizado. Disponível em: 
http://www.periodicos.usp.br/revistadc/article/view/123390#:~:text=O% 
20ABCDE%20%C3%A9%20um%20mnem%C3%B4nico,prioridades% 
20na%20abordagem%20ao%20trauma.&text=Com%20essa%20siste 
matiza%C3%A7%C3%A3o%20definida%20pelo,%2C%20com%20efei 
to%2C%20reduzir%20mortalidade.  

 

 

● Afogamento na infância: epidemiologia, tratamento e prevenção (pág. 
145 - 147). Disponível em: 
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/artigos/Afogamento%2 
0na%20infancia%20epidemiologia,%20tratamento%20e%20prevencao .pdf  

● Abordagem clínico semiológica da dor abdominal aguda. Disponível 
em: http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/02/879376/abordagem-clinico-se 
miologica-da-dor-abdominal-aguda.pdf  

4.17.LIGA DE DERMATOLOGIA - LIDERMA  
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. A Liga de Dermatologia da UCB (LiDerma) torna pública a abertura de 6 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.  

http://www.periodicos.usp.br/revistadc/article/view/123390#:~:text=O%
http://www.periodicos.usp.br/revistadc/article/view/123390#:~:text=O%
http://www.periodicos.usp.br/revistadc/article/view/123390#:~:text=O%
http://www.periodicos.usp.br/revistadc/article/view/123390#:~:text=O%
http://www.periodicos.usp.br/revistadc/article/view/123390#:~:text=O%
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/artigos/Afogamento%2
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/artigos/Afogamento%2
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/02/879376/abordagem-clinico-se
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/02/879376/abordagem-clinico-se


 

1.5. A LiDerma possuirá encontros mensais realizados via Google meet. A quantidade de 
encontros poderá se alterar conforme a disponibilidade dos palestrantes.  

2. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção ocorrerá em duas etapa(s):  

2.1. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de duas perguntas teóricas a se realizar 
em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na duas perguntas 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 12 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).  

2.5. Os 6 (seis) 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 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.  

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – UCB              
com matrícula ativa a partir do 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 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 oral com duas questões, 
via Google Meet, que ocorrerá no momento da entrevista.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova oral versarão sobre os seguintes artigos:  

● Marengo M, Flávio D, Silva R. Terminalidade de vida: bioética e humanização em saúde. 
Medicina (Ribeirao Preto Online) [Internet]. 30set.2009  

Link: http://revista.fmrp.usp.br/2009/vol42n3/REV_Terminalidade_de_Vida.pdf  



 

● SCHESTATSKY, Pedro. Definição, diagnóstico e tratamento da dor neuropática. Revista HCPA. 
Porto Alegre. Vol. 28, n. 3,(2008), p. 177-187, 2008.  

Link: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/164545/001020437.pdf?sequence=1&isAl 
lowed=y  

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser realizada via                 
Google Meet. Não haverá limite de candidatos para a entrevista. Nessa etapa os candidatos              
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).  

2.4. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG  

 

4.19. LIGA DE UROLOGIA (LIUR)  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. A Liga de Urologia- LiUR torna pública a abertura de ATÉ 8 VAGAS, para o 
preenchimento do Quadro de Membros Efetivos.  

O número de vagas pode sofrer alteração para mais. E serão preenchidas com o requisito de 
que os candidatos tenham pontuado ao menos 60% da nota nota, ou seja, 6 de 10.  

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 LiUR 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 oral com duas questões, 
via Google Meet, que ocorrerão no momento da entrevista.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova oral versarão sobre:  

● Litíase urinária  

● Hiperplasia prostática benigna  

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

MATHEUS, Wagner Eduardo. Litíase Urinária. Disponível em: < 
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/litiase_urinaria.pdf >  

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA. Regula SUS. Disponível em: < 
https://www.ufrgs.br/tsrs/telessauders/documentos/protocolos_resumos/urologia_resumo_hi 
perplasia_prostatica_benigna_TSRS.pdf >  

FILHO, M.Z. JUNIOR, A.N. REIS, R.B. Urologia Fundamental . São Paulo: Editora PlanMark, 
2010. Disponível em: < 
http://www.sbu-sp.org.br/admin/upload/os1688-completo-urologiafundamental-09-09-10.pdf > 

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista via Google Meet . 
Não haverá limite de candidatos para a entrevista . 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, e 
disponibilidade de participação em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos a serem 
realizados pela LiUR (cursos e jornadas).  

 



 

2.5. 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 LiUr.  

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

2.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG  

4.20. LIGA DE HUMANIZAÇÃO (LIHUMA)  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. A Liga De Humanização (LIHUMA) 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, sem pré-requisito.  

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

1.4. A LIHUMA 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 oral com 2 (duas)                 
perguntas, via Google Meet. O link será disponibilizado 30 minutos antes do início do              
processo seletivo e será responsabilidade do candidato o comparecimento quando chamado.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova oral versarão sobre:  

- A humanização da saúde  

- O palhaço de hospital  



 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para os conteúdos, devendo o 
candidato estudar por meio delas:  

1) https://pebmed.com.br/principios-da-humanizacao-em-saude-parte-1/  

2) https://eg.uc.pt/bitstream/10316/30570/1/final.pdf  

3) https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712014000300002  

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista subjetiva a ser                
realizada juntamente da prova oral. Nessa etapa os candidatos 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            
pesquisas realizadas e o interesse pela Medicina humanizada, pensada além da doença.  

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 LIHUMA.  

2.5. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG e pelo Instagram da 
LIHUMA: @ligadehumanizacao.ucb  

 

4.21. LIGA DE SAÚDE INTEGRATIVA E ESPIRITUALIDADE (LIASIE)  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. A Liga Acadêmica de Saúde Integrativa e Espiritualidade (LiASIE – UCB) torna pública a               
abertura de ATÉ 10 VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros Efetivos. Em caso               
de não preenchimento de todas as vagas, serão convidados os candidatos subsequentes.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de todos os cursos da Saúde 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 LiASIE - UCB possui encontros quinzenais em datas e horários a definir, realizados no                
Campus I da Universidade Católica de Brasília (UCB). No contexto de quarentena, as             
atividades ocorrerão em ambiente ambiental, continuando assim até que as atividades possam            
ser realizadas presencialmente.  

1.5 A Diretoria da liga é composta pelos seguintes cargos: diretor executivo, diretora de              
ensino, diretora de pesquisa, diretora de extensão, diretor de marketing e diretor            
financeiro..  

1.6 As atividades são baseadas em reuniões científicas centradas na abordagem da Saúde 
Integrativa e da relação entre Saúde e Espiritualidade.  

2. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção ocorrerá em uma única entrevista com perguntas baseadas em referências            
bibliográficas e outras de caráter subjetivo (disponibilidade de horário, atividades          
extracurriculares, etc):  

2.1. As perguntas baseadas em texto têm peso de 50% na avaliação e as perguntas subjetivas 
50% também.  

2.2. Os conteúdos abordados nas perguntas são:  

● Práticas Integrativas na APS  

● Saúde e Espiritualidade na Formação em Saúde  

● Religiosidade e Saúde  

2.3. Os 10 candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas etapas, 
ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiASIE.  

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

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

2.6. Em caso de empate, a comissão avaliadora pode decidir por eleição democrática o 
desempate.  
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4.21. LIGA DE HEMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (LIHEMA)  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. A Liga de Hematologia - LiHema torna pública a abertura de ATÉ 3 (três) 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. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga.  

1.4. A LiHema possui encontros quinzenais realizados por meio de plataforma online.  

2. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção ocorrerá em uma etapa:  

2.1. A etapa constará de uma entrevista, com duração de 7 a 10 minutos, dividida em dois                 
momentos: avaliação teórica, composta por 2 (duas) perguntas e avaliação subjetiva, cada uma             
terá peso de 50%.  

 



 

2.2. A entrevista será realizada entre os dias 19 e 21 de Agosto de 2020, em sala virtual                  
previamente criada na plataforma Google Meets, a partir das 19 horas. O link será              
disponibilizado 30 minutos antes do início do processo seletivo e será responsabilidade do             
candidato o comparecimento quando chamado.  

2.3. Os conteúdos abordados na avaliação teórica versarão sobre:  

● Conteúdo do Manual Prático de Hematologia  

ATENÇÃO! Não serão cobrados os seguintes pontos:  

• Itens 4.1.1 até 4.1.3  
• Item 4.2.1  

• Item 8  

• Quaisquer técnicas de testes de coagulação  

Como material de estudo, sugerimos a seguinte referência para os conteúdos, devendo o             
candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o conteúdo supracitado:  

● Link do Manual: http://docente.ifsc.edu.br/rosane.aquino/MaterialDidatico/Analis 
esClinicas/hemato/Manual%20de%20Hematologia.pdf  

2.4. Na avaliação subjetiva os candidatos 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 LiHema (cursos e jornadas).  

2.5. Será eliminado o candidato que não comparecer na sala indicada no momento da              
chamada ou que for surpreendido durante a prova fazendo uso de dispositivos ou mecanismos              
ilícitos a fim de obter vantagens sobre os outros candidatos.  

2.6. Os 3 (três) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem a etapa,               
ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiHema.  

2.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG  
 
 



 

4.22. Liga Acadêmica de Pediatria - LAPED 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1.1 A Liga Acadêmica de Pediatria - LAPED - dos acadêmicos de medicina da Universidade               
Católica de Brasília - UCB - 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 UCB com matrícula ativa a partir do               
primeiro semestre e sem pré-requisitos.  
 
1.3 O número de vagas poderá ser alterado, sendo informado aos candidatos com             
antecedência.  
 
1.4 A LAPED possui encontros mensais que serão realizados por meio de plataforma online.  
 
2. DO PROCESSO SELETIVO 
  
A seleção ocorrerá em duas etapas:  
 
2.1 A primeira etapa terá peso de 50% e será composta por prova oral com duas questões                 
abertas totalizando 2,5 pontos cada questão, a se realizar entre os dias 19 e 21 de Agosto do                  
corrente ano em sala virtual previamente criada na Plataforma online Google Meets a partir das               
19h. 
 
2.1.1. As duas questões que constituem a primeira etapa poderão variar de candidato para              
candidato. 
 
2.1.2 Não serão aceitos pedidos de revisão de prova.  
 
2.1.3 As questões versarão sobre: Aleitamento materno, Crescimento e Desenvolvimento da           
Criança e do Adolescente, Imunizações, Doenças Exantemáticas, Doenças prevalentes da          
Infância, Atendimento Pediátrico, Prevenção de Acidentes na Infância e Avaliação do           
Recém-nascido, segundo os manuais e protocolos do Ministério as Saúde, tendo como            
bibliografia principal o livro “Perguntas e respostas em pediatria”, dos autores Dioclécio            
Campos Júnior e Dennis Alexander Rabelo Burns. 
 
2.2 Será disponibilizado link da sala virtual 30 minutos antes da iniciação do processo seletivo,               
que será realizado por ordem alfabética a partir de seu início. 
  



 

2.3 Será eliminado o candidato que não obtiver pontuação acima de 1,5 nas questões da               
primeira etapa, o candidato que não comparecer na sala indicada no momento da chamada              
para realização de qualquer uma das etapas ou, ainda, que for surpreendido durante a prova               
fazendo uso de dispositivos ou mecanismos ilícitos a fim de obter vantagens sobre os outros               
candidatos.  
 
2.4 A segunda etapa será composta por uma entrevista e terá peso de 50%. Nessa etapa, os                 
candidatos 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 LAPED. 
 
2.5. As duas etapas ocorrerão no mesmo dia e horário previamente determinados pelo             
CONLIG.  
 
2.5.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato entrar na sala online indicada para             
realização das prova nos dias e horários determinados, sendo eliminado da seleção aquele que              
não comparecer no momento da chamada, conforme o item 2.4 do presente edital. 
 
2.6 O resultado será divulgado através das redes sociais da LAPED e do CONLIG.  
 
 
Qualquer dúvida, entrar em contato com: Júlia Villa (61)999011812 

 

 

 

 



 

5. CONTATOS  

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 Mirian Machado (38) 99905-2930  

LICOR Giovanna Romão (61) 98151-4766  

LOFT Jhonnata Carvalho (62) 98406-7101  

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 Isabela (61) 9958-5953 

LAPED Julia (61) 9901-1812  

LIDERMA Fillipe Ramos (61) 9501-3178  

LIAD André Maranhão (98) 8261-0267  

LINEFRO José Roberto (61) 8132-2909  

LIUR João Vicente (61) 99289-8114  

LIHUMA Igor Luiz (61) 9963-7038  

LIASIE Anna Luiza (61) 98311-6655  

LIHEMA Carolina (62) 9907-4841 


