
 

 

 

LIGA ACADÊMICA DE FITOTERAPIA E TOXICOLOGIA DE FARMÁCIA – 

UNINASSAU 

 

  

Edital 002/2019 de Seleção  

Liga Acadêmica de Farmácia – LAFT 

 

A Diretoria da Liga Acadêmica de Fitoterapia e Toxicologia de 

Farmácia da UNINASSAU, no uso de suas atribuições faz saber que, no 

período de 1º de novembro de 2019 a 12 de novembro de 2019, estão 

abertas as inscrições para o II Processo Seletivo da LAFT destinado à seleção 

de 3 estudantes de graduação do curso de Farmácia devidamente 

matriculados no corrente semestre letivo que desejem atuar como membros 

da LAFT. 

 

•  Das Disposições Preliminares em:  

 

 Estão disponíveis 3 vagas para o processo seletivo. As vagas são divididas por 

linha de pesquisa: 

 

Linhas de 

Pesquisa 

Vaga total Preenchimento 

Imediato 

Cadastro de 

Reserva 

Fitoterapia e o 

estudo das 

plantas medicinais 

1 1 2 

Intoxicação 2 2 2 

 

 Poderão se inscrever acadêmicos do curso de graduação em Farmácia, que 

cursaram ou estejam cursando o 2° período na UNINASSAU que estejam 

regularmente matriculados. 

 O candidato deverá inscrever-se para concorrer às vagas disponibilizadas para 

uma única linha de pesquisa, sendo vedada a inscrição de um mesmo 

candidato para mais de uma linha de pesquisa/vaga. 

 Ao inscrever-se para a seleção, o candidato aceita, automaticamente, as 

normas estabelecidas neste termo de chamada de seleção. 

 Os discentes aprovados deverão ter disponibilidade para participar de reuniões 

semanais/quinzenais e das ações, grupos de estudos e eventos de extensão 



 

 

propostos pelos administradores da LAFT e orientadores das linhas de 

pesquisa. 

 Serão realizadas reuniões semanais/quinzenais (em dias letivos) no turno da 

tarde e grupos de estudos com frequência semanal, previamente agendados. 

 Os dias, horários e datas mencionadas no item 1.5 podem sofrer modificações 

a depender da disponibilidade dos membros da LAFT. 

 Será excluído da LAFT o membro que não estiver com 75% de presença no 

período de 3 meses. 

 Para recebimento da declaração de participação da LAFT, será preconizado o 

cumprimento da carga horária de, no mínimo, 75% de toda a programação 

proposta pela diretoria e coordenação da Liga. 

 

Da inscrição: 

 

 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o presente edital de 

seleção certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

 Serão válidas as inscrições efetuadas no período de 1º de novembro de 2019 

a 12 de novembro de 2019, por meio da ficha de inscrição (Anexo 1) 

devidamente preenchida, entregue juntamente com a documentação exigida 

(conforme item 3) e devidamente comprovada à coordenação da LAFT. 

 A inscrição poderá ser realizada somente pelo candidato pessoalmente. Não 

será permitido a inscrição por terceiros. 

 O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela a 

autenticidade dos documentos apresentados na inscrição. Em caso de não 

conformidade com os dados oficiais das instituições, o candidato será 

desclassificado. 

 

Da documentação para inscrição: 

 

 No ato da inscrição o candidato deverá entregar cópia da documentação 

especificada abaixo, acompanhada dos originais, estes últimos para fins de 

conferência. 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 

 Curriculum Vitae comprovado – obrigatoriamente entregue no modelo 

disponibilizado neste Edital (Anexo II); 

 Índice de Rendimento Acadêmico, impressão da página original da home Page 

do portal acadêmico; 

 Carta de intenção consiste em uma redação livre que deve contemplar 

aspectos como interesse na área, expectativas enquanto membro da LAFT, 

conhecimento sobre metodologia da pesquisa e quaisquer informações que 

ache pertinente. A carta de intenção deve ser digitada em fonte Arial, tamanho 

12. O modelo do formulário encontra-se no Anexo III desse edital. 

 Documento de Identidade e CPF; 



 

 

 Comprovante de matrícula no período correspondente ao processo seletivo 

(portal acadêmico); 

Observações: 

 Não será permitido, sob nenhuma hipótese, complementar documentação após 

a efetivação da inscrição.  

 Na hipótese de a Comissão de Seleção verificar falsidade de algum documento 

ou informação não verídica em qualquer tempo do processo seletivo ou 

posterior a ele, o candidato será automaticamente desclassificado ou excluído 

da LAFT. 

 

Da seleção: 

 

 O processo de seleção será conduzido por Comissão de Seleção constituída 

pela Coordenação e orientadores de suas respectivas linhas de pesquisa e 

ocorrerá em TRÊS etapas: 

 

 1º ETAPA: Análise da documentação (DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES) - 

fase eliminatória.  

 

 O candidato que, por qualquer motivo, não atender ou descumprir as normas 

estabelecidas neste Edital terá sua inscrição INDEFERIDA e será 

automaticamente eliminado do processo de seleção. 

 

 2º ETAPA:  Análise do Curriculum Vitae e Índice de Rendimento Acadêmico - 

fase classificatória e Carta de intenção. 

 

Do resultado: 

 

 O Resultado Final do Processo Seletivo será obtido através da soma algébrica 

dos pontos obtidos, segundo os critérios estabelecidos no Anexo I 

 O resultado será divulgado dia 14 de novembro de 2019. 

 O resultado será divulgado por meio de mídias sociais, na conta do Instagram 

da Liga e em grupos de WhatsApp. 

 O candidato selecionado terá dois dias, a contar da data da divulgação dos 

resultados finais para manifestar-se acerca da ocupação da vaga, e, nesse 

prazo, candidatos excedentes poderão ser convocados para substituírem 

eventuais desistentes. 

 A data de início das atividades será divulgada juntamente com o resultado da 

seleção. 

 Todos os candidatos aprovados deverão comparecer na primeira reunião da 

LAFT, a ausência não justificada será considerada desistência. 

 As vagas remanescentes serão preenchidas de acordo com a lista de 

excedente. 

 



 

 

Das disposições finais 

 

 Todas as despesas decorrentes da participação em qualquer fase do Processo 

Seletivo serão de inteira responsabilidade do candidato.   

 Em caso de empate no resultado final, o desempate ocorrerá em observância, 

e na ordem dos seguintes critérios:  

a) Maior nota Índice de Rendimento Acadêmico; 

b) Maior nota Análise do Curriculum Vitae;  

c) Candidato com maior idade (Estatuto do Idoso). 

 O corpo docente de cada linha de pesquisa será constituído por professores 

efetivos do Centro Universitário UNINASSAU, ou, em casos excepcionais, por 

professores convidados de outras instituições tendo como profissão a 

FARMÁCIA. 

 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico colocar 

laft.uninassau@gmail.com. 

  



 

 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

LIGA ACADÊMICA DE FARMÁCIA E FITOTERAPIA 

LINHA DE PESQUISA: N° INSC. 

NOME: 

RG: CPF 

CURSO: MATRICULA: PERÍODO: 

INSTITUIÇÃO: 

EMAIL: TELEFONE: 

 
 

  



 

 

 ANEXO II – TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULO VITAE 
 

DESCRIÇÃO PONTOS 

FORMAÇÃO 

Curso de idioma estrangeiro (contar apenas o maior) 

Básico 

Intermediário 

Avançado 

 

10 

15 

20 

Cursos acadêmicos de curta duração (Mínimo de 20h) – contar 

cada 20 horas-aula (máximo 10 pontos) 
1 

Participação em congressos científicos (por congresso) - (máximo 

10 pontos) 
2 

Participação em comissão organizadora de eventos científicos 

como congressos, jornadas, simpósios, etc. (máximo 10) 
2,5 

PUBLICAÇÕES 

Artigos publicados em periódicos científicos indexados (máximo 

20 pontos) 
4 

Trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos. 

(máximo 20 pontos) 
4 

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA 

Experiência de iniciação cientifica (máximo 09 pontos) 3 

Experiência didática em monitoria (máximo 10 pontos) 2 

Apresentação de trabalho em eventos científicos em forma de 

comunicação oral ou painel (máximo de 10 pontos) 
1 

Participação como membro da equipe em projetos de pesquisa ou 

extensão - por projeto (máximo de 10 pontos) 
1 

 
  



 

 

ANEXO III – MODELO DE IDENTIFICAÇÃO PARA CARTA DE INTENÇÃO 
 

LINHA DE PESQUISA:  

NOME:  

CURSO:     MATRICULA: PERÍODO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


