
 
 
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 
NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
PROGRAMA DA LIGA CIENTÍFICA DO CURSO DE ENFERMAGEM 
RECIFE, 31 DE AGOSTO DE 2017. 
 

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DA LIGA CIENTÍFICA DE ENFERMAGEM 2017.2 
 

A coordenadora do Curso de ENFERMAGEM do Centro Universitário Mauricio de Nassau - 
UNINASSAU, no uso de suas atribuições, resolve: 
 
Art. 1º. Ficam abertas as inscrições para o processo seletivo da Liga Científica de Enfermagem 
no período de 04 a 11 de SETEMBRO de 2017, na recepção da sala dos Professores, Bloco E, no 
horário das 08h às 21h. Para efetuar a inscrição trazer o currículo lattes.  
 
Art. 2º. O processo seletivo será realizado dia 15 de SETEMBRO de 2017 às 16h, no Bloco “E”, 
constará dos seguintes critérios: Alunos que estejam cursando a partir do 6ºP até o 9ºP; 
entrevista, escore do rendimento escolar do candidato e avaliação do currículo lattes. Os 
resultados serão divulgados no dia 18 de SETEMBRO de 2017 no blog do curso. 
 
Art. 3º. A banca examinadora será constituída da Coordenadora do curso, um Docente do 
curso e os discentes que compõem a Liga Científica Atualmente. 
 
Art. 4º. A nota final será a média aritmética das notas atribuídas pela banca examinadora à 
entrevista (peso = 6) e ao histórico escolar do aluno (incluindo escore de rendimento escolar e 
currículo lattes (peso = 4). 
 
Art. 5º. As demais regras para o concurso são aquelas constantes no Regimento Interno desse 
Centro Universitário. 
 
Art. 6º. Vagas disponíveis estão dispostas de acordo com o quadro a seguir: 

Liga Científica- 2017.2 

Liga Científica do Curso Professor Responsável Vagas 

Bacharelado em Enfermagem Terezinha Lima  10 

 
Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos por esta Coordenação. 
 
Art. 8º. Dos resultados caberá recurso, de nulidade ou recontagem, devidamente 
fundamentado, para o colegiado do curso de Enfermagem, no prazo de até três dias de sua 
publicação. 
 
Art. 9º. A liga composta terá 01 ano de vigência. Com o direito ao certificado de Projeto de  
Atividade de Extensão. 
 

Prof.ª Terezinha Lima 

Coordenadora do Curso de Enfermagem 


