
 

1 
 

 

Liga Acadêmica de Cirurgia Oral e Maxilofacial 

- LACOM 

PROCESSO SELETIVO – 2018.2 

 

No uso de suas atribuições, a diretoria da Liga Acadêmica de Cirurgia Oral 

e Maxilofacial informa ao corpo discente do Centro Universitário Unirg que será 

realizado o Processo Seletivo para novos membros ligantes.  

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 Todos acadêmicos do curso de Odontologia do 1° ao 8° período devidamente 

matriculados no Centro Universitário Unirg, poderão participar do aulão sobre 

“antibioticoterapia na prática odontológica”, e estarão aptos a participar do 

processo seletivo os acadêmicos de Odontologia do 1° ao 8° período. 

1.2. As inscrições iniciarão a partir do dia 01/09/2018 e poderão ser feitas até o 

dia 13/09/2018. 

1.3. Será ministrado uma aula introdutória no dia 13 do mês de setembro de 

2018, às 18:00 na clínica escola UNIRG. 

1.4.. Serão abertas 40 (quarenta) vagas para o aulão: antibioticoterapia na 

prática odontológica 1.6. Somente os candidatos que participarem do aulão terão 

o direito de disputar uma vaga no processo seletivo, desde que estes se 

enquadrem no subitem 1.1 deste edital.  

1.5 O processo seletivo tem como objetivo o preenchimento de 12 vagas 

oferecidas pela Liga Acadêmica de Cirurgia Oral e Maxilofacial aos acadêmicos 

do curso de Odontologia, devidamente matriculados na instituição e 

enquadrados no subitem 1.1 deste edital. 

1.6 A inscrição será no valor de R$ 10,00 reais (Dez).  

 

2. MATÉRIAS DO PROCESSO SELETIVO 
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2.1.Temas que serão cobrados 

- Antibioticoterapia na prática odontológica (Aula introdutória) 

- Referência citada neste edital (item 5.1) 

 

3. DA PROVA 

3.1 A prova será realizada no dia 20/09/2018 (quinta-feira), na Clínica Escola de 

Odontologia Unirg. A prova iniciará às 18h00min e encerrará às 20h00min.  

3.2 A prova terá 10 questões, podendo ser discursivas e objetivas, valendo 1 

ponto cada uma. As questões serão baseadas no item 5 deste edital. 

 

4. DOS RESULTADOS 

4.1 O resultado do processo de seleção será divulgado no mural da coordenação 

do curso de Odontologia, nos murais do campus II do Centro Universitário Unirg, 

na página da Liga Acadêmica de Cirurgia Oral e Maxilofacial – LACOM. 

4.2. Serão classificados os 15 (quinze) primeiros colocados, que se submeterão 

a uma entrevista, da qual sairão os 12 (doze) novos ligantes da LACOM e 3 (três) 

suplentes. A entrevista será realizada no dia 21/09/2018 às 18h00min na Escola 

de Odontologia Unirg junto aos membros da Diretoria da LACOM. 

4.3 Prova Teórica = 75% - Entrevista = 25%. 

4.4 O critério de desempate será de preferência aos alunos do 5°, 6° e 7°. Caso 

ocorra empate entre alunos do mesmo período, o critério será por idade, dando 

preferência ao aluno mais velho.  

 

5. DAS REFERÊNCIAS 

5.1 Andrade ED. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. Artes Médicas, 

São Paulo, 2010 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES 

6.1. Os itens omissos nesse edital serão decididos pela atual Diretoria da 

LACOM. 

6.2 Itens como cronograma, data e local do curso preparatório e/ou processo 

seletivo estão sujeitos a alterações. Estas serão enviadas ao Consul e 
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publicadas com devida antecedência pelas dependências do Centro 

Universitário Unirg. 

Gurupi, 04 de setembro de 2018. 
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Renato Duarte da Silva 

Presidente do CONSUL 

_______________________________ 
 Élida Ferreira Lopes Landin 

Vice-presidente do CONSUL 

 

 

Profª Dra Marise Tanaka Suzuki 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação 

Port. /Reitoria n° 25/2018 
 
 

 

_____________________________ 
André Luiz Barbosa Santos  

Presidente da LACOM 

____________________________________ 
Prof. Joelcy Pereira Tavares 

Orientador do CONSUL 

_______________________________ 
Angela Katshue do Carmo Shimo 

Secretária da LACOM 

___________________________________ 
Prof. Douglas Oliveira Andrade 

Orientador da LACOM 
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