
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL 01/2018  

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA LIGA ACADÊMICA DE 

INFECTOLOGIA E PARASITOLOGIA DO CURSO DE FARMÁCIA  

 

A coordenação do curso de Farmácia do Centro Universitário Fametro 

(Unifametro) torna público que, no período de 19 a 29 de novembro de 2018, 

estarão abertas as inscrições para o processo de seleção de membros da Liga 

Acadêmica de Infectologia e Parasitologia (LAIP) do Curso de Farmácia. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Estão disponíveis 10 (dez) vagas para a Liga Acadêmica de Infectologia e 
Parasitologia do Curso de Farmácia da Unifametro. 
 
1.2. Poderão inscrever-se para o processo seletivo da liga acadêmica, 
acadêmicos do Curso de Farmácia e demais cursos da área da saúde, 
regularmente matriculados na Unifametro. 
 
1.3. Só poderão inscrever-se no processo seletivo para a Liga Acadêmica de 

Infectologia e Parasitologia, acadêmicos(as) que tiverem sido aprovados(as) 

na disciplina de Agentes Infecciosos. 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. Serão válidas as inscrições efetuadas no período de 19 a 29 de novembro 
de 2018, e que atendam às exigências deste edital. 
 
2.2. As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento e envio de ficha 
de inscrição, disponível no sítio eletrônico da Unifametro (Anexo A). As fichas 
de inscrições deverão ser enviadas, por correio eletrônico, para o endereço: 
infectoeparasito@gmail.com até às 23:59 horas do dia 29 de novembro de 
2018. 
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2.3. A(o) candidata(o) será responsável pela veracidade dos dados fornecidos 

na inscrição. Em caso de não conformidade com os dados oficiais da 

FAMETRO, a(o) candidata(o) será automaticamente desclassificado. 

2.4. A divulgação do deferimento das inscrições será realizada dia 30 de 

novembro de 2018.  

 

3. DA SELEÇÃO E DAS VAGAS 
 
3.1. As etapas para seleção contemplarão Prova escrita e Entrevista. A Prova 
escrita e Entrevista corresponderão a 80% e 20% da nota, respectivamente.  
 
3.2. Serão selecionados(as) os(as) acadêmicos(as) com as maiores 
pontuações (em ordem decrescente de nota). 
 
3.3. Os critérios de desempate do processo seletivo, na seguinte ordem, são: 
 
I – Aqueles(as) que obtiveram aprovação direta (sem avaliação final), na 
disciplina de Agentes Infecciosos tida como requisito para essa seleção. 
II – Aqueles(as) que demonstrarem maior tempo de disponibilidade para as 
atividades acadêmicas da liga. 
 
3.4. A prova escrita acontecerá no dia 03 de dezembro de 2018, em local a ser 
divulgado pela coordenação do Curso de Farmácia, após o deferimento das 
inscrições. 
 
3.5. As entrevistas dos candidatos aprovados na prova escrita ocorrerão no dia 
12 de dezembro de 2018, em local a ser divulgado pela LAIP, após a liberação 
do resultado da prova escrita. 
 
3.6. Serão vedados, durante as provas escritas, a consulta de qualquer 
material, o uso de aparelhos eletrônicos, e a comunicação entre candidatos, 
sob pena de eliminação imediata do candidato desse certame.  
 
3.7. A validade da seleção será de 120 dias, a contar da data da divulgação 
dos resultados finais, e, nesse prazo, candidatos excedentes poderão ser 
convocados para substituírem eventuais desistentes. 
 
 
4. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
4.1. Para os métodos que impliquem avaliação de desempenho cognitivo 
individual, a prova escrita constará do sorteio de um dos conteúdos dispostos 
no Anexo B deste edital, sendo um, e apenas um tema, sorteado para efeito de 
avaliação. 
 

 



 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1. Os novos membros selecionados tomarão posse oficial no dia 04 de 
fevereiro de 2019, data de início das atividades da Liga Acadêmica de 
Infectologia e Parasitologia.  
 
5.2. Os selecionados(as) para a Liga Acadêmica assinarão termo de 
compromisso com as atividades da liga como membros voluntários por um 
período mínimo de 12 (doze) meses. 
 
5.3. As atividades da liga acadêmica gerarão para o(a) membro, ao final do 
período, certificado para fins de comprovação de atividade complementar de 
sua carga horária letiva de graduação. 
 
5.4. O não comparecimento da(o) candidata(o) selecionada(o) à posse 
implicará na sua eliminação e a convocação automática da(o) primeira(o) 
candidata(o) excedente. 
 
5.5. Todos os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação 
do Curso de Farmácia da Unifametro juntamente com o Orientador da LAIP. 
 
5.6. O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

 

Fortaleza - CE, 15 de novembro de 2018. 

 

 

  

______________________________ 

Profa. Dra. Suzana Barbosa Bezerra 

Coordenadora do Curso de Farmácia - Unifametro 

 

 

 

______________________________ 

Prof. Me. Felipe Rodrigues Magalhães de Aguiar 

Orientador da Liga Acadêmica de Infectologia e Parasitologia do curso de 

Farmácia - Unifametro 

 

 
  



 

ANEXO A 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE LIGA ACADÊMICA DE 
INFECTOLOGIA E PARASITOLOGIA - LAIP 

 
 Identificações gerais – Preenchimento pela(o) candidata(o) 

Candidata(o): 

Semestre/Curso: 

Número de matrícula: 

Telefone para contato / WhatsApp: 

  Parecer do Orientador da Liga 

  
Deferido             Indeferido – Motivo: 

________________________________________________ 
 
 
 

  Parecer da Coordenadora do Curso 

  
Deferido             Indeferido – Motivo: 

________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Me. Felipe Rodrigues Magalhães de Aguiar 
Orientador da Liga Acadêmica de Infectologia e 

Parasitologia do Curso de Farmácia - Unifametro 

 

Prof. Dra. Suzana Barbosa Bezerra 
Coordenadora do Curso de Farmácia - Unifametro 

 



 

ANEXO B 

Conteúdo Programático para Seleção da Liga Acadêmica de Infectologia e 

Parasitologia - LAIP 

Infecções Sexualmente Transmissíveis 

Tuberculose 

Hanseníase 

Helmintoses intestinais 

Leishmaniose e Doença de Chagas 

  

 

 


