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Goiânia, 01 de abril de 2020 

EDITAL LAGORE 01/2020 (Retificado) 

A Liga Acadêmica Goiana de Odontologia Reabilitadora e Estética - LAGORE torna            
público o presente edital do processo seletivo 2020, de acordo com o Art. 21º do Capítulo III                 
do Estatuto vigente, disponível no link https://cutt.ly/utUtFkw . 

 

1. DO OBJETIVO 

Selecionar membros efetivos e externos para a LAGORE, para o período de um ano,              
a contar a partir da primeira atividade presencial obrigatória da liga, a ser agendada após o                
retorno do calendário acadêmico oficial da UFG, suspenso, por tempo indeterminado, pela            
Resolução CONSUNI 18/2020 da UFG. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1 Serão ofertadas 40 vagas no geral, sendo 10 vagas para membros efetivos e 30               
vagas para membros externos.  

2.2 As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 

Membros efetivos 10 vagas Estudantes regularmente matriculados no curso de graduação da Faculdade         
de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

Membros 
externos 

 
30 vagas 

Estudantes regularmente matriculados no curso de graduação em        
odontologia das demais faculdades de Odontologia do Estado de Goiás 

 

De acordo com o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior -              
Cadastro e-MEC, disponível no endereço (http://emec.mec.gov.br/), o Estado de Goiás está           
contemplado com 23 Faculdades de Odontologia, estando uma com o curso ainda não             
iniciado. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

VAGAS FACULDADE / UNIVERSIDADE VAGAS FACULDADE / UNIVERSIDADE 

10 Universidade Federal de Goiás 01 UNIFASC - Itumbiara 

02 UNIP - Goiânia 01 
Faculdade Evangélica - 
Goianésia 

02 FASAM - Goiânia 02 FUG - Trindade 

02 UNIVERSO - Goiânia 01 UNA - Jataí 

02 UNIFAN - Aparecida de Goiânia 01 FAI - Iporá 

02 UniEvangélica - Anápolis 01 FACMAIS - Inhumas 

https://cutt.ly/utUtFkw
http://emec.mec.gov.br/


02 FAMA - Anápolis 01 FNG - Porangatu 

02 Anhanguera - Anápolis 01 UniCerrado - Goiatuba 

01 UniBRAS - Rio Verde 01 Integra - Caldas Novas 

01 FAMP - Mineiros 01 UNIMB - Montes Belos 

02 UNIRV - Rio Verde 01 FACMAIS - Palmeiras 

 

2.3 Vagas não ocupadas serão redistribuídas a conforme demanda e a classificação            
no processo seletivo. 

2.4 Serão considerados como pré-requisitos para ingresso de novos membros          
efetivos e externos: 

a) participação na aula inaugural anual da liga (vide item 3.5); 
b) ter cursado disciplinas nas áreas de prótese dentária e ou dentística. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão via preenchimento e envio do formulário eletrônico disponível            
no link https://forms.gle/eZ7MDiSpuZqswgqu8 a partir do dia 02/04/2020 até 10 dias após            
retorno oficial do calendário acadêmico da UFG. Para responder ao formulário, é            
necessário fazer login com uma conta GMAIL. 

3.2 Os candidatos deverão estar devidamente matriculados e cursando regularmente          
o curso de Odontologia da Instituição de Ensino de origem no semestre letivo 2020/1. 

3.3 Os candidatos deverão anexar cópias dos documentos requeridos no formulário           
de inscrição, em formato PDF com tamanho máximo de 100Mb, sendo: Carteira de Identidade              
com foto ou Carteira Nacional de Habilitação, Histórico Escolar do curso de Odontologia e              
Declaração de Matrícula no semestre 2020/1. Somente serão aceitos documentos originais           
assinados e escaneados ou documentos com assinatura eletrônica.  

3.4 O preenchimento do formulário não garante aprovação para Membro LAGORE. 

3.5 Para efetivar a matrícula, o candidato deverá comparecer na primeira AULA            
PRESENCIAL  e deverá trazer os documentos originais citados no item 3.3.  

A data da AULA PRESENCIAL será divulgada após o retorno das atividades            
curriculares da UFG, suspensas, por tempo indeterminado, pela Resolução CONSUNI          
18/2020 da UFG, em virtude da COVID-19. 

A data será divulgada em momento oportuno através da homepage da LAGORE no              
Instagram (@lagoreufg) e pelo email dos candidatos selecionados.  

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 O processo seletivo para a admissão de novos membros na LAGORE será             
realizado por meio de:  

a) entrevista com a diretoria, via formulário de inscrição;  
b) apresentação de documento de identidade com foto, comprovante de matrícula e            

histórico escolar no curso de Odontologia, em papel timbrado e com assinaturas e carimbos              
originais da Instituição de Ensino Superior ou documentos com assinatura eletrônica; 

https://forms.gle/eZ7MDiSpuZqswgqu8


Excepcionalmente para o presente edital, o aluno deverá escanear a documentação e            
enviar anexada ao formulário eletrônico de inscrição. Posteriormente, no primeiro encontro           
presencial, deverá apresentar todos os originais. 

4.2 O não recebimento do formulário de inscrição e documentação exigida por e-mail             
implicará na não efetivação da inscrição.  

4.3 O não recebimento da documentação original exigida no primeiro encontro,           
resultará automaticamente no indeferimento do candidato e um novo membro será           
selecionado, de acordo com o Art 22º do estatuto vigente.  

4.4 O critério de desempate seguirá a seguinte ordem: 

         a) maior período;  
         b) maior média global aritmética no histórico escolar.  
 

5. DO RESULTADO 

5.1 O resultado final será divulgado na página oficial da LAGORE no Instagram             
(@lagoreufg) e por e-mail dos candidatos, assim que retornarem as atividades acadêmicas            
presenciais da UFG. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 O acadêmico selecionado para membro efetivo da LAGORE, deverá concordar e            
cumprir com todos os preceitos do Estatuto vigente. 

6.2 Se por qualquer motivo o número de vagas não for preenchido cabe à diretoria               
selecionar um membro substituto para ocupar a vaga, respeitando-se a ordem na lista de              
classificação do deste processo seletivo, válida por um ano, ou mediante realização de novo              
processo seletivo. 
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