
 

LIGA ACADÊMICA DE QUÍMICA MEDICINAL E FARMACOLOGIA 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA NOVOS MEMBROS 

 

A diretoria da Liga Acadêmica de Química Medicinal e Farmacologia (LAQUIMF) 

juntamente com o professor orientador Dr. Guilherme Barroso Langoni de Freitas torna 

público a abertura do processo seletivo 2019.1 para admissão de novos membros e 

estabelece as normas relativas à realização do concurso. 

 

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 – O presente processo seletivo será regido por este edital e será executado pela diretoria 

da LAQUIMF; 

2 – O concurso oferece 12 (doze) vagas para novos membros da LAQUIMF; 

3 – A seleção de novos membros constará de prova escrita, entrevista e análise de 

desempenho acadêmico. 

 

II – PRÉ-REQUISITOS 

1 – A participação no processo seletivo é exclusiva aos alunos regularmente matriculados 

nos cursos de Farmácia, Medicina e Nutrição em uma IES autorizada pelo MEC, que 

tenham sido aprovados em algum período na disciplina de Farmacologia. 

2 - Tenham horários disponíveis durante a semana para se dedicarem as atividades da 

Liga. 

 

III – VAGAS  
1 – São ofertadas 12 vagas (Tabela 1) para membros efetivos da LAQUIMF por um 

período de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, para execução das 

atividades de Pesquisa, Extensão, Química Medicinal e estudos sobre Doenças Raras. 

Curso No de Vagas 

Farmácia 5 

Medicina 5 

Nutrição 2 

 

2 - 70% das vagas por curso são reservadas para alunos devidamente matriculados na 

UFPI 

 

IV – INSCRIÇÕES 

1 – Para inscrever-se o candidato deve solicitar na própria página da liga no instagram 

(@laquimf) ou pelo email da liga (laquimf.ufpi@mail.com) o Formulário de Inscrição, o 

qual será enviado ao email informado pelo candidato; 

 

2 - O período de inscrição é de 29/01/2019 até 12/03/2019; 

 

3 – O aluno interessado deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de 

R$ 15,00 na conta 24.822-3, agência 4708-2, variação 51, Banco do Brasil, conta 

poupança, em nome de Francisco Tiago dos Santos Silva Júnior e enviar o comprovante 

de pagamento para o email ou página do instagram da LAQUIMF;  

 

mailto:laquimf.ufpi@mail.com


 

4 - No dia do processo seletivo, o documento de identidade, histórico com índice de 

rendimento acadêmico e itens que possam somar nos critérios do currículo; 

 

5 - Após a efetivação da inscrição, não ocorrerá reembolso em hipótese alguma. 

 

V – PROCESSO SELETIVO 

1. A seleção ocorrerá em quatro etapas: 

a) 1a etapa: prova escrita. (peso 4,0) 

O candidato receberá um artigo científico em inglês (será permito uso de dicionário) sobre 

um estudo clínico de farmacologia contendo introdução, método e resultado. Em seguida, 

o candidato escreverá em português a discussão e conclusão deste estudo. Interpretação 

dos resultados, gramática e coerência da escrita serão os itens avaliados. 

A duração do exame será de 120 minutos, sendo vedada a extensão no tempo de sua 

realização. Se a nota for inferior a 7 o candidato estará automaticamente eliminado e não 

realizará as etapas 2 e 3 do processo seletivo. 

 

b) 2a etapa: Defesa de memorial e entrevista. (peso 2,0) 

O candidato deverá preparar uma apresentação oral com uso de slides com no máximo 

10 min descrevendo suas principais experiências acadêmicas, interesses na área da 

Farmacologia e/ou Química Medicinal, disponibilidade de horários. 

A apresentação será seguida de arguição da diretoria e professor orientador com no 

máximo 10 min sobre as atividades e interesses expostos pelo candidato. 

 

c) Análise do índice de desempenho acadêmico (peso 1,0) e currículo (peso 3,0) 

A pontuação do currículo seguirá os itens elencados na Tabela 2: 

ITENS VALOR (não há limite máximo) 

Monitorias:  

Na área 0,5 

Fora da área 0,25 

Artigo publicado:  

Fator de impacto de 0 até 1 2 

Fator de impacto de 1 até 2 3 

Fator de impacto acima de 2 5 

Trabalho apresentado em congresso regional 0,2 

Trabalho apresentado em congresso nacional 0,4 

Trabalho apresentado em congresso internacional 0,8 

Participação em outras ligas acadêmicas (nota por 

semestre) 

0,6 

Iniciação científica (por ano) 0,8 

 

V.II. CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 

A ausência em qualquer uma das etapas eliminará automaticamente o candidato. 

1 – A prova de seleção da primeira etapa será realizada no dia 15 de março de 2019 no 

Departamento de Bioquímica e Farmacologia (UFPI) às 9 horas. Esse local pode ser 

alterado e os candidatos serão avisados com antecedência caso haja alguma alteração. 

O candidato deverá comparecer no local 15 minutos antes do horário designado para a 

realização da prova, sendo eliminado o candidato que se apresentar após este horário. 

Os resultados serão divulgados até o dia 18 de março. 

 



 

2 - A defesa de memorial deverá ser apresentada a partir do dia 19 de março. Dependendo 

do número de participantes as apresentações poderão ser realizadas em dois dias 

consecutivos, com horário ainda a ser definido. 

 

3 - O resultado final dos aprovados será publicado na página do instagram até o dia 22 de 

março de 2019.  

 

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 – Ao final das duas etapas, ocorrendo empate, os critérios para desempate são:  

1° - Maior pontuação da prova teórica; 

2° - Período mais avançado no curso; 

3° - Maior coeficiente no rendimento acadêmico; 

 

2 – Em caso de não preenchimento das vagas, um novo processo seletivo poderá ser 

marcado. 

  


