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Edital processo seletivo da

LASEM - 2022
1.DA ABERTURA:

A Liga Acadêmica de Semiologia Médica da Universidade Católica de Pelotas anuncia a abertura das

inscrições para seleção de estudantes do curso de Medicina da UCPel que tenham interesse em

participar das atividades desenvolvidas pela LASEM.

 2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

2.1. Poderão se inscrever acadêmicos matriculados no curso de medicina da UCPel e de outras

instituições do 2º ao 6º. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES:

3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital para certificar-se de que

preenche todos os requisitos exigidos. 

3.2 Serão validadas as inscrições realizadas no período de 17 de maio até 6 de junho de 2022. 

3.2.1 As inscrições para a prova serão realizadas pelo link https://forms.gle/yrskg3JQdbgdT2wp7

até as 23h e 59min, horário de Brasília, do dia 6 de junho de 2022. 

3.3 Será cobrada taxa de inscrição de RS10,00 (dez reais) e esta deverá paga via pix para CPF

02124116088. Para confirmar a inscrição, após ter realizado o pagamento enviar o comprovante para o

email da liga (lasem@ucpel.edu.br). 

3.4 A prova será realizada de forma presencial no dia 8 de junho de 2022 às 20 horas, local a definir.

3.5 A LASEM UCPel não se responsabiliza por problemas técnicos durante o processo seletivo.

3.6 O candidato será responsável pela veracidade dos dados apresentados no momento da inscrição.

 

4. DA SELEÇÃO:

4.1 Serão oferecidas 5 (cinco) vagas, sendo que 1 (uma) dessas 5 vagas será ofertada para alunos de

outras instituições que não seja a UCPel. Também será ofertado 1 (uma) vaga para o cargo de

secretário. Para a vaga de secretário o candidato terá que manifestar interesse no dia da prova e ser

aluno da UCPel, sendo que ao concorrer para essa vaga também o possibilita de concorrer para as 

 demais vagas. 

4.2 O processo seletivo será composto de um única fase.

4.3 Serão aprovados os acadêmicos com maiores pontuações.

4.4 O participante tem direito a entrar com recurso em até 24 horas após a liberação do gabarito da

prova.

4.5 Os critérios de desempate final serão:

4.5.1 Disponibilidade de horário nos horários das reuniões da liga

4.5.2 Melhor resposta da questão número 21 da prova

 4.5.3 Ano mais avançado 

 4.5.4 Idade, sendo que o de maior idade tem preferência.
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5. INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA 

5.1 A prova acontecerá no dia 8 de junho de 2022 as 20h e será presencial, local a definir e este será

avisado previamente por email e no Instagram da liga (@lasemucpel).

5.2 A prova será composta de 20 (vinte) questões de múltipla escolha e 1 (uma) dissertativa. O

candidato terá uma hora para responder às questões.

5.3 Os gabaritos estão previstos para sair no dia 8 de junho de 2022.

5.4 Serão aceitos recursos em até 24 horas após a divulgação do gabarito da prova e estes devem ser

enviados para o email (lasem@ucpel.edu.br).

6. DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

6.1 Os acadêmicos selecionados serão membros efetivos da LASEM UCPel, devendo estes cumprir o

Estatuto da liga em questão. Caso não o façam estarão passíveis de receber advertência oral e escrita,

podendo ser suspenso e até expulso da Liga Acadêmica.

6.2 Os membros selecionados deverão obter frequência obrigatória em pelo menos 75% nas atividades

realizadas ao longo do ano.

6.3 Os acadêmicos selecionados deverão participar dos trabalhos científicos desenvolvidos pelo grupo

e, idealmente, deverão participar de congressos, inclusive com a apresentação dos trabalhos enviados.

Também, deverão estar disponíveis para auxiliar na elaboração de eventos que a Liga estiver vinculada.

6.4 Ao final de 12 meses, os participantes têm o direito a receber um certificado como membros ativos

da Liga de Semiologia Médica, no qual constará a carga horária que o membro cumpriu durante o

período que participou das atividades, em conformidade com o estatuto. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1 A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga será avisada com

antecedência.

7.2 O candidato aprovado que desistir terá que assinar um termo de Desistência, oficializando o

cancelamento, não sendo permitido o trancamento para posterior reingresso.

7. 3 Se por qualquer motivo um dos associados for excluído ou abandonar suas atividades, a Diretoria

reserva-se o direito a preencher a vaga remanescente por meio de uma lista de espera a partir da

seleção realizada. 

        8. ANEXOS - CONTEÚDO PROGMÁTICO

8.1 Anamnese 

8.2 Sinais vitais 

8.3 Ectoscopia 

8.4 Sistema respiratório

8.5 Sistema cardiovascular 

8.6 Semiologia abdominal 

8.7 Sistema Neurológico

8.8 Dor
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9. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 

Porto & Porto, Semiologia Médica - 8º edição - Gen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas, 17 de maio de 2022

__________________________

Nicole Caroline Huppes (Presidente da LASEM UCPel)

___________________________

Renata Müller Rosenthal (Professora Orientadora da LASEM UCPel)


