ERRATA
Edital para Seleção de Liga Acadêmica vinculada à Faculdade Ciências Médicas de
Minas Gerais – 2019
Onde se lê:
I. DESCRIÇÃO
O presente edital tem como objetivo estimular a criação de 1 (uma) liga acadêmica
vinculada à FCM-MG. As Ligas Acadêmicas são entidades estudantis idealizadas e
geridas por acadêmicos, sob orientação de um professor, para o aprofundamento em
determinado tema. São atividades complementares que se baseiam em três pilares:
ensino, pesquisa e extensão. Dentre as atividades realizadas pelas ligas acadêmicas
destacam-se a realização de aulas teóricas, cursos, simpósios, projetos de pesquisa e
atividades junto à comunidade por meio de ações educativas, preventivas ou de
promoção à saúde sob a perspectiva da extensão acadêmica. Neste contexto, as ligas
contribuem para o exercício da cidadania, a humanização da saúde e a formação do
profissional da saúde apto a trabalhar em equipe, lidando com profissionais de
diferentes áreas. No presente edital serão selecionadas 1 (uma) Liga Acadêmica com
previsão de início das atividades no primeiro semestre de 2020.
Leia-se:
I. DESCRIÇÃO
O presente edital tem como objetivo estimular a criação de 2 (duas) ligas acadêmicas
vinculada à FCM-MG. As Ligas Acadêmicas são entidades estudantis idealizadas e
geridas por acadêmicos, sob orientação de um professor, para o aprofundamento em
determinado tema. São atividades complementares que se baseiam em três pilares:
ensino, pesquisa e extensão. Dentre as atividades realizadas pelas ligas acadêmicas
destacam-se a realização de aulas teóricas, cursos, simpósios, projetos de pesquisa e
atividades junto à comunidade por meio de ações educativas, preventivas ou de
promoção à saúde sob a perspectiva da extensão acadêmica. Neste contexto, as ligas
contribuem para o exercício da cidadania, a humanização da saúde e a formação do
profissional da saúde apto a trabalhar em equipe, lidando com profissionais de
diferentes áreas. No presente edital serão selecionadas 2 (duas) Ligas Acadêmicas
com previsão de início das atividades no primeiro semestre de 2020.
Belo Horizonte, 29 de julho de 2019.
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