
                                              

                                                 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DA LIGA ACADÊMICA DE 

FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA (LAFIC) - 2020 

 

1. DA ABERTURA 

A Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiorrespiratória (LAFIC) informa que estão 

abertas as inscrições para a seleção dos acadêmicos de Fisioterapia que desejam 

participar das atividades e se tornarem membros da LAFIC. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderão se inscrever acadêmicos do curso de fisioterapia do 2º ao 9º período 

que estejam cursando no mínimo quatro disciplinas, mantendo suas atividades 

acadêmicas regularmente e tendo cursado e sido devidamente aprovados nas 

disciplinas de Fisiologia Humana e Anatomia Humana.  

2.2. O período de inscrições será entre os dias 12 a 28/08/2020 por meio do formulário 

online: https://forms.gle/wPPr7SvMVuJqC4w48. 

2.3. Para efetuar a inscrição o acadêmico deverá preencher o formulário online com 

os seguintes dados: 

a) Nome completo e e-mail; 

b) Número do CPF e telefone para contato; 

c) Data de nascimento; 

d) Curso, período e universidade/faculdade.  

 

2.3.1. Ao efetuar a inscrição o candidato deverá anexar os seguintes documentos: 

a) Histórico escolar (notas do curso) 

b) Comprovante de matrícula do curso em que está vinculado. 

 

2.3.2. Após a realização da inscrição o candidato deverá conferir o recebimento do 

comprovante de inscrição no e-mail cadastrado no formulário de inscrição. Caso não 

seja recebido o comprovante, entrar em contato com o e-mail: lafic@upe.br. 

mailto:lafic@upe.br


                                              
2.3.3. Para os candidatos que não sejam vinculados à UPE será necessário 

apresentar além de todos os documentos descritos no 2.3.1, a autorização do 

coordenador do curso da sua instituição. 

2.4. O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela 

autenticidade dos documentos apresentados na inscrição. Os documentos podem ser 

digitalizados. 

 

3. DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

3.1. Os acadêmicos selecionados como membros da LAFIC deverão cumprir com 

todos os preceitos do estatuto sendo necessário 12 horas semanais.  

3.2. O acadêmico deverá demonstrar disponibilidade para as atividades a ele 

estabelecidas, com participação obrigatória em, no mínimo, 75% das atividades. 

3.3. Os acadêmicos deverão participar da elaboração de trabalhos e organização de 

eventos desenvolvidos pela liga.   

3.4. Ao final do prazo de doze meses, os participantes têm direito a receber um 

certificado como membros ativos da LAFIC, no qual constará a carga horária que 

cumpriram durante o período que participaram das atividades, em conformidade com 

o estatuto. 

3.5. Os acadêmicos devem ter responsabilidade, ética e compromisso com todas as 

atividades desenvolvidas. 

 

4.0 DA SELEÇÃO  

4.1. Serão destinadas ao processo seletivo 10 vagas para o curso de Fisioterapia, 

sendo 8 (oito) para acadêmicos da Universidade de Pernambuco e 2 (duas) para 

acadêmicos de outras instituições. 

4.1.2. As vagas não preenchidas pelos acadêmicos de outras instituições serão 

redirecionadas para os acadêmicos de Fisioterapia da Universidade de Pernambuco. 

4.2. Como critério de seleção os inscritos não poderão estar vinculados a outras Ligas 

da mesma instituição, além de ter disponibilidade de 12 horas semanais para se 

dedicar às atividades da LIGA, sejam presenciais ou remotas. 

4.3. O processo seletivo será composto por 2 fases discriminadas: 

4.2.1. 1ª FASE 



                                              
4.2.1.1 Prova teórica com 20 questões subjetivas e objetivas, realizada de forma 

remota por meio de um formulário online. Versando sobre os temas dispostos no 

anexo I; 

4.2.1.2. A prova será de caráter eliminatório com nota de corte de no mínimo 7,0. 

4.2.1.3. O link para a realização da prova será liberado às 14 horas do dia 31/08/2020 

e o período para a finalização da prova será às 16 horas e 30 minutos.  

4.2.1.4. O atraso no envio da prova (formulário preenchido), após 16:30, cursa 

automaticamente em desclassificação.  

 

4.2.2. 2ª FASE 

4.2.2.1. Entrevista avaliativa com os membros da Liga, realizada de forma remota por 

meio do Google meet, com link disponibilizado pelos membros, podendo acontecer 

entre os dias 02/09/2020 a 04/09/2020, e terá duração máxima de 40 minutos, que 

será gravada. Nessa ocasião os candidatos serão questionados sobre suas 

habilidades, atividades acadêmicas já desenvolvidas ao longo do curso e 

conhecimentos sobre o Estatuto da Liga Acadêmica de Fisioterapia 

Cardiorrespiratória, bem como conhecimentos sobre os temas da primeira fase.  

4.2.2.2. Após a realização das inscrições será feito um agendamento para determinar 

o horário das entrevistas. Sendo encaminhado para o e-mail dos inscritos. O não 

comparecimento, sem justificativa prévia, na entrevista acarretará em eliminação. 

4.2.2.3. Para realizar a entrevista os inscritos deverão ter responsabilidade sobre a 

disposição de sinal de internet que viabilize a sua realização, bem como para a 

realização da prova online. Durante a transmissão caso a internet tenha problemas a 

entrevista será remarcada. 

 

5.0 DA AVALIAÇÃO E RESULTADO 

5.1 Será constituída pela Diretoria da LAFIC uma comissão avaliadora, que receberá 

a prova online e as considerações sobre as entrevistas, sendo responsáveis por 

avaliar a somatória dessas pontuações de acordo os pesos. Em caso de dúvidas, o 

acadêmico inscrito poderá ser contatado por um dos membros da comissão.  

5.2. A pontuação será distribuída conforme descrito abaixo: 

 



                                              

Prova Online (20 questões) Peso 6 

Entrevista Online Peso 4 

 

5.3. O critério de desempate, será: 

a) Média das notas do curso. Sendo de responsabilidade do inscrito enviar o 

histórico escolar digitalizado e atualizado e expedito pela secretaria acadêmica 

e/ou coordenação de curso através do formulário online de inscrição. Após a 

inscrição, será solicitado o documento original a fim de conferência via e-mail: 

lafic@upe.br. 

 

5.4. O resultado final e o gabarito estarão disponíveis no Instagram da Liga 

Acadêmica de Fisioterapia Cardiorrespiratória, no dia 04 de setembro de 2020. 

5.5. Será criado um código para cada candidato, sendo enviado por e-mail. Os 

resultados serão divulgados em uma lista que poderá ser acessada através do 

Instragram da liga ou no site da UPE campus Petrolina, contendo o código e 

respectivas notas.  

 

6.0. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A apresentação dos novos ligantes será por meio de uma reunião online pelo 

Google Meet no dia 09 de setembro ás 14 horas, o link da reunião será enviado 

através do e-mail dos classificados. 

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

oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para reingresso 

posterior. 

6.3. Se por qualquer motivo um dos associados for excluído ou abandonar suas 

atividades, a Diretoria reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente por 

meio de lista de espera a partir da seleção realizada. 

 

7.0. CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

ETAPA DATA 

Lançamento do edital 12/08/2020 

Período de Inscrição 12 /08/2020 a 28/08/2020 



                                              
Prova teórica online 31/08/2020 

Entrevista online 02/09/2020 a 04/09/2020 

Divulgação dos resultados 06/09/2020 

Reunião de admissão 09/09/2020 

 

 

8.0. ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MEMBRO EFETIVO 

8.1. Anatomia e Fisiologia do Sistema Circulatório - (9 questões objetivas e 1 questão 

aberta). 

8.2. Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório (9 questões objetivas e 1 questão 

aberta). 
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Petrolina – Pernambuco, 08 de agosto de 2020. 

 

Joice de Souza 

Presidente da Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiorrespiratória 
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