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EDITAL 01/2019 - SELEÇÃO DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE, ESPIRITUALIDADE, 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DA FACULDADE DE MEDICINA 

 

A Liga Acadêmica de Saúde, Espiritualidade, Práticas Integrativas e 

Complementares, órgão da Universidade de Passo Fundo vinculada a Faculdade de Medicina, 

que tem como objetivo desenvolver ações integradas de ensino, pesquisa e extensão de forma 

articulada às temáticas de saúde: espiritualidade, práticas integrativas e complementares na 

formação e cuidado em saúde, torna público o presente edital para abertura de inscrições e 

seleção de estudantes voluntários (sem remuneração). 

  

1. Das Vagas: 

1.1.O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 10 vagas para o curso de Medicina e 

10 vagas para outros cursos da área da saúde ou de áreas afins da UPF. 

1.2. O Processo Seletivo destina-se à seleção de alunos dos cursos nominados acima para 

assumir as atividades no período de 20 de março a 31 de dezembro de 2019. 

  
2. Da inscrição:  

2.1. Período de inscrição:  27 de fevereiro à 07 de março de 2019 por meio do formulário 

eletrônico disponível em https://goo.gl/forms/colk9QoyvcyLmjwG3  

 

2.2. Requisitos:  

2.2.1. Estar regularmente matriculado no período letivo 2019/1 em seu curso de origem. 

2.2.2. Dispor de horário para participar das reuniões da Liga que ocorrerão nas quartas-feiras, 

das 18:00 as 20:00 horas, quinzenalmente, na Faculdade de Medicina (Campus II da UPF). 

 

2.2.3. Dispor de 02 (duas) horas semanais para dedicação as atividades previstas neste edital, 

sem prejuízo das demais atividades acadêmicas. 

 

 
3. Do processo seletivo 

3.1. Data realização seleção: 13 de março, quarta-feira, das 18:00 as 22:00, na Faculdade de 

Medicina, Sala da Extensão (2º andar). 

https://goo.gl/forms/colk9QoyvcyLmjwG3


3.2. O processo seletivo será composto das seguintes etapas: 

1ª etapa: Preenchimento e submissão do formulário eletrônico de inscrição (Google docs). 

2ª etapa: Entrevista individual (13/março). 

 
 
4.Divulgação dos resultados 

A relação dos ligantes selecionados e dos suplentes será divulgada no mural da Faculdade de 

Medicina, após homologação, a partir de 18 de março de 2019. 

Após o resultado, os aprovados deverão preencher o termo de aluno extensionista voluntario e o 

seguro. 

 
 
5. Atribuições 

5.1. Os ligantes selecionados deverão seguir a normatização estabelecida pelo Regulamento de 

Ligas Acadêmicas da Faculdade de Medicina e Regimento Interno da Liga. 

5.2 Somente receberão certificado de participação os alunos que atuarem por no mínimo 3 

meses na Liga, com 75% de frequência nas atividades propostas. 

 
6. Disposições Gerais 

6.1 Os casos omissos serão deliberados pela coordenação da Liga Acadêmica e sua equipe 

executora e, caso necessário, pelo Conselho de Ligas Acadêmicas da Faculdade de Medicina. 

 

Passo Fundo, 27 de fevereiro de 2019. 

 

Professora Cristiane Barelli 

Colaboradora da Liga Academica de Saúde, Espiritualidade, Práticas Integrativas e Complementares 


