EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS PARA AS
LIGAS ACADÊMICAS DE BIOMEDICINA DA FATECI – 2018.1
As Ligas Acadêmicas de Biomedicina (LABIO) da FATECI são grupos formados por estudantes da
FATECI, orientados por professores de áreas definidas que compõem o quadro docente da IES.
Este é um evento multidisciplinar que conta com acadêmicos de biomedicina e de outros
cursos da área da saúde.
ATIVIDADES:
Constituem atividades obrigatórias da Liga:
•
Comparecer às reuniões da LABIO;
•
Estar à disposição para a realização das atividades da LABIO;
•
Participar das atividades propostas pelo orientador;
•
Participar das atividades extras propostas pelo orientador;
•
Contribuir com a pesquisa desenvolvida;
•
Produzir literatura científica.
CRÉDITOS ACADÊMICOS
De acordo com o Estatuto das LABIO é direito dos alunos participantes do projeto:
Artigo 18º – As atividades realizadas pelos membros das LABIO poderão contabilizar como
Atividades Complementares, sendo necessário seguir os critérios definidos pela instituição de
ensino, e devendo as LABIO oferecer os documentos que atestem frequência e
comprometimento satisfatório dos membros para o recebimento dos créditos.
Artigo 19º – Receberá certificado de membro das LABIO o membro que seguir os critérios
adotados, e que esteja em acordo com as normas estipuladas pela entidade de coordenação e
fiscalização das LABIO na instituição de ensino.
PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
•
Estar regularmente matriculado na Faculdade de Tecnologia Intensiva.
•
Estar devidamente inscrito no processo seletivo.
•
Disponibilidade para as atividades que se realizarão uma vez por semana em horário a
ser definido pelo professor orientador.
INSCRIÇÕES
Os candidatos devem se inscrever preenchendo a ficha de inscrição, disponível no ANEXO I
deste edital, e entregá-los à SECRETARIA. Na ficha deve constar nome, período em curso, email, telefone de contato. As inscrições serão realizadas até o dia 20/04/2018.
SELEÇÃO
Serão ofertadas até 03 vagas para alunos dos cursos da área da saúde para a Liga de
Microbiologia.
A seleção ocorrerá através de:
1- Prova subjetiva que se realizará no dia 24/04/2018, e abordará os temas abaixo
discriminados:
- citologia bacteriana

- métodos de coloração
- citologia fúngica
- propriedades gerais dos vírus
2-Entrevista com o orientador da Liga que se realizará no dia 27/04/2018.
As etapas do processo seletivo têm o mesmo peso, cada uma vale até 10 pontos. A nota
mínima para aprovação na prova subjetiva é de 70%. Aqueles que não alcançarem a pontuação
mínima na prova estarão automaticamente eliminados. A nota final será constituída do
somatório das notas da prova e entrevista, como demonstrado a seguir:
NF= NP + EN
NF: Nota final
NP: Nota da prova subjetiva
EN: Entrevista
Em caso de empate, prevalecerá o candidato com a melhor nota na entrevista. Caso o empate
persista, o próximo critério a ser avaliado será a nota da prova subjetiva do candidato,
classificando aquele com maior nota. Caso o empate persista, o critério de desempate será a
média geral do aluno, ficando com a vaga o aluno que possuir maior nota média geral. Os
alunos classificáveis poderão ser convocados caso haja alguma desistência.
Não há obrigatoriedade para o preenchimento das vagas.
PROVA
A prova será realizada no dia 24/04/2018, às 17h30min, na sala B 202, com duração máxima de
01h30min. A prova será individual e sem consultas. Não será permitido o uso de qualquer
aparelho eletrônico. Mudanças no horário ou local de prova serão informadas com
antecedência, no site www.fateci.edu.br.
RESULTADO PRIMEIRA FASE
O resultado da primeira fase estará disponível no dia 25/04/2018, até às 22 horas, no
flanelografo das dependências da faculdade.
ENTREVISTA
A entrevista será realizada no dia 27/04/2018, às 17h30min, no Laboratório de Informática I.
ADMISSÃO NA LIGA
Os candidatos classificados deverão assumir o cargo no dia 02/05/2018, devendo comparecer
no Laboratório Multidisciplinar I às 17h30min, ocasião em que serão apresentadas as diretrizes
de funcionamento das Ligas e as atividades planejadas para o semestre 2018.1. O não
comparecimento a esta reunião configura na desistência da vaga, e chamada dos candidatos
classificáveis.
CONDIÇÕES DAS LIGAS
O aluno que não obtiver 75% de frequência será desligado e não terá direito ao certificado ou
as horas de atividades complementares decorrentes das atividades.

Fortaleza, 09 de abril de 2018.
______________________________________________________
Francisco Eliclécio Rodrigues da Silva
Coordenador Interino do Curso de Biomedicina

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO - LIGA ACADÊMICA DE MICROBIOLOGIA 2018.1

Nome do candidato:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Matrícula:_______
Curso:____________________________Turno:________________________
Período que está cursando:________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Telefone:__________________________________________________________________
Dias e horários disponíveis para a Liga de
Microbiologia:______________________________________________________________

