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A Liga Acadêmica de Farmácia Clínica da Universidade Regional Integrada do

Alto Uruguai e das Missões (LAFC), por meio deste edital, torna público o processo

seletivo de 2022.2 que possui como objetivo selecionar novos integrantes.

1. FINALIDADE DA LAFC

A Liga Acadêmica de Farmácia Clínica da Universidade Regional Integrada do

Alto do Uruguai e das Missões – Campus de Santiago doravante designada como

LAFC-URI, busca aprofundar o desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão e

assistência do desenvolvimento acadêmico dos estudantes do Curso de Farmácia,

com ênfase na Farmácia Clínica. Visando a aproximação entre o corpo discente e

docente da URI com a comunidade, promovendo a atualização e a difusão de

conhecimentos teóricos, práticos, críticos e reflexivos durante a formação acadêmica

dos estudantes vinculados, acerca da temática abordada.

2. OBJETIVO DA LAFC
● Despertar o interesse acadêmico acerca da Farmácia Clínica e suas áreas de

atuação;

● Promover aos participantes da LAFC informações e conhecimentos sobre

temáticas abordada com ênfase na melhora da qualidade de vida da

população em geral;

● Organizar e incentivar atividades que visem o aprimoramento da formação

universitária dos membros da LAFC;

● Promover palestras, aulas abertas e encontros com os demais acadêmicos do

Curso de Farmácia da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das

Missões (URI) a fim de despertar o interesse na Farmácia Clínica.

NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO

3. PARTICIPAÇÃO

3.1 MEMBRO EFETIVO LIGANTE: Poderão participar do processo seletivo

alunos regularmente matriculados no Curso de Farmácia da URI Campus Santiago,

estando cursando do 1º ao 10ª semestre. O acadêmico interessado deverá possuir

disponibilidade de horário nas terças-feiras. Sendo que as reuniões são realizadas

quinzenalmente.

3.2 ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS EFEITOS LIGANTES



● Auxiliar nas atividades gerais da LAFC-URI;

● Representar a Liga nas atividades em que este se fizer presente;

● Cumprir Processo Seletivo para ingresso na liga;

● Ir às Assembleias Gerais e as reuniões da Liga;

● Ser assíduo em suas funções e atividades individuais e em grupos;

● Cumprir com o termo de compromisso;

● Não se eximir de suas responsabilidades, principalmente em assumir novas

funções como a de novo diretor da liga quando indicado pelos demais

diretores;

● Cabe aos membros frequência mínima de 75% nos eventos realizados

semestralmente pela LAFC - URI, devendo o membro ligante justificar a sua

ausência ao corpo executivo e caberá a este julgar válida ou não sua

justificativa de ausência.

4. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES
● Estar regularmente matriculados no Curso de Farmácia da URI Campus

Santiago, estando cursando do 1º ao 10ª semestre.

● Deverá preencher o formulário de inscrição, que estará disponível no link:

https://forms.gle/94wYHSB8Ht5Fy5kB7 até o dia 22 de Agosto de 2022.

5. COMISSÃO JULGADORA DA SELEÇÃO DOS LIGANTES
● As respostas do questionário serão avaliadas pelas professoras

coordenadoras da LAFC.

● A comissão julgadora deverá reunir-se mediante a convocação da comissão

organizadora do evento, momento em que examinarão as respostas do

questionário, verificando se estão de acordo com o regulamento e excluindo

aqueles que não estiverem.

6. SELEÇÃO DOS LIGANTES
● Serão destinadas ao processo seletivo 5 vagas para membros efetivos

ligantes;

● O processo seletivo para membro efetivo ligante será composto por duas

fases (formulário e entrevista).

6.1 MEMBRO EFETIVO LIGANTE

FASE INICIAL: Composta pelo questionário. Esse segmento totalizará 5

pontos.

https://forms.gle/94wYHSB8Ht5Fy5kB7


● Critérios para a análise do questionário (PESO 5):

Clareza, objetividade e interesse pela área da Farmácia Clínica, bem como, pela

Liga Acadêmica.

Observação: Para prosseguir para a próxima etapa o candidato deverá obter no

mínimo 2,5 pontos dos itens mencionados anteriormente.

FASE CLASSIFICATÓRIA: Composta pela entrevista. Esse segmento totalizará

5 pontos.

● Critérios para a entrevista (PESO 5):

Será de forma presencial, em sala previamente agendada e informada. Nessa etapa

serão realizados 3 (três) questionamentos básicos relacionados a liga acadêmica e

analisados outros quesitos importantes na realização de uma entrevista.

7. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO

O não comparecimento do candidato ou um atraso superior a 10 minutos do

horário da entrevista.

8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
a) Maior pontuação na entrevista

b) Maior pontuação no questionário

Se dois ou mais candidatos possuírem a mesma pontuação final, o critério para

desempate se dará pela maior pontuação no item ENTREVISTA.

9. LISTA SUPLENTE

A lista de suplentes será composta pelos alunos que PASSARAM PARA A FASE

CLASSIFICATÓRIA, mas que não se encontram dentro do número de vagas

previstas neste edital. Esta será válida durante o ano de 2022, sendo que se

necessário outro processo seletivo em 2023 os acadêmicos de maiores pontuações

serão chamados, a depender do número de vagas disponíveis para entrada na Liga.



10. CRONOGRAMA

Início das inscrições 08/08/2022

Término das inscrições 22/08/2022

Período de entrevistas 23 - 26/08/2022

Divulgação dos classificados 29/08/2022

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
● A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à Liga

será avisada no momento da divulgação do resultado;

● O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência,

oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para

reingresso posterior;

● A entrevista será realizada de forma presencial, em horário previamente

informado através de comunicados oficiais, grupo de whatsapp e através das

redes sociais da LAFC.

12.FUNCIONAMENTO DA LIGA

As atividades desenvolvidas na Liga acontecem quinzenalmente, nas

terças-feiras, no horário das 18:00 às 19:00 da noite. As reuniões aconteceram no

modo presencial na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

- Campus Santiago em sala previamente agendada e informada. Serão realizadas

apresentações de casos clínicos ou artigos pelos alunos ou também por convidados

e, todas as atividades tange a área da Farmácia Clínica. Além disso, a Liga realiza

eventos, projetos de pesquisa, ensino e extensão. A coordenação da Liga é feita

pela Profª. Dra. Catiuscia Molz de Freitas e a vice-coordenação pela Profª. Dra.

Amanda Leitão Gindri. Para mais informações: lafc@urisantiago.br entre em contato

pelo nosso Instagram: @lafc.urisantiago.


