
 

 

 

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MEMBROS DA LIGA 

ACADÊMICA DE IMUNOLOGIA - 2021.1 

EDITAL Nº 01/2021 

LIGA ACADÊMICA DE IMUNOLOGIA- LAI 

1. DA ABERTURA 

A Liga Acadêmica de Imunologia, do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio 

(UNILEÃO), comunica aos acadêmicos a abertura de inscrições para o processo 

seletivo.  

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderão se inscrever acadêmicos do 1º ao 6º semestre dos cursos de 

graduação em Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina Veterinária 

e Odontologia, devidamente matriculados na instituição e frequentando 

regularmente suas atividades acadêmicas. 

2.2. O período de inscrições ocorrerá entre 8h00min de 29/03/2021 até as 

18h00min do dia 02/04/202 através do preenchimento do formulário online cujo 

link será disponibilizado na página do Instagram da LAI (@laiunileao). 

3. DAS VAGAS 

3.1. Serão oferecidas 07 (sete) vagas para membros, sendo elas preenchidas 

de acordo com a nota obtida pelo aluno na prova escrita. 

4. DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

4.1. Os acadêmicos selecionados tornar-se-ão membros efetivos e voluntários 

da Liga, devendo cumprir com todos os preceitos do estatuto.  

4.2. O acadêmico deverá demonstrar disponibilidade para as atribuições a ele 

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

Deverão, ainda, estar disponíveis para a organização de eventos locais nos 

quais a Liga estiver vinculada.  

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

certificado como membros ativos da Liga Acadêmica de Imunologia, no qual 

constará a carga horária que cumpriram durante o período que participaram das 

atividades, em conformidade com o estatuto. 

 

 



 

 

 

4.4. Após o término das atividades no período estabelecido por este edital, o 

candidato poderá solicitar renovação por mais doze meses, podendo desta 

forma, continuar a exercer suas atividades na liga. A avaliação do pedido de 

renovação fica a cargo da Diretoria. 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. O processo seletivo será composto de uma fase abaixo descrita: 

FASE UM (CLASSIFICATÓRIO)  

5.2.  Prova com 10 QUESTÕES, relacionadas aos temas presentes no item 7 

deste edital. 

5.3. Sendo 70% de múltipla escolha e 30% discursivas. 

5.4. O candidato que obter nota inferior a 7,0 (sete) estará automaticamente 

desclassificado. 

5.5. A pontuação distribuída será descrita na prova. 

5.6. A prova acontecerá no dia 03 de Abril de 2021, com início às 14h00min, 

mediante formulário online a ser encaminhado aos inscritos. A prova 

permanecerá disponível para resolução até as 16h00min do dia 03 de Abril 

de 2021.  

5.7. O candidato que atrasar o envio ou não enviar a prova respondida no prazo 

estipulado no item 5.6 será desclassificado.  

5.8. Em situações de empate, serão aplicados os seguintes critérios de 

desempate, nesta ordem:  

a) Maior rendimento acadêmico; 

b) Menor índice de faltas. 

5.9. O resultado final do processo seletivo estará disponível na página do 

Instagram da LAI (@laiunileao) a partir do dia 05 de Abril de 2021. 

6. DO CONTEÚDO DA PROVA 

6.1. O conteúdo da prova teórica constará dos seguintes temas: 

Organização geral do sistema imunológico; Células, tecidos e órgãos linfoides 

primários e secundários; Imunidade inata e adquirida: principais características 

e constituintes; Imunoglobulinas. 

 



 

 

 

6.2 A bibliografia recomendada para o estudo dos temas indicados no item 6.1 

está disponível no Anexo 2 desse edital, bem como na página do Instagram da 

LAI (@laiunileao) 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros à 

Liga será avisada com antecedência.  

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

oficializando o desligamento da liga, não sendo permitido o trancamento para 

reingresso posterior.  

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

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

por meio de lista de espera a partir da seleção realizada. 

 

Juazeiro do Norte - CE, 29 de Janeiro de 2021. 

 

Ana Victória Mota de Lima 

Presidente da Liga Acadêmica de Imunologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRONOGRAMA 

DATA ETAPA 

29/03/2021 à 02/04/2021 Período de Inscrição 

03/04/2021 Realização da Prova Escrita 

05/04/2021 Resultado da Prova Escrita 



 

 

 

ANEXO 2 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA – DISPONÍVEL NA BIBLIOTECA VIRTUAL 

UNILEÃO 

 

Abul K. Abbas Imunologia Celular e Molecular. Grupo GEN, 2019. 

9788595150355. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595150355/. 

 

Delves .P.J. Et al ROITT - Fundamentos de Imunologia, 13ª edição. Grupo 

GEN, 2018. 9788527733885. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733885/. 

 

Kenneth, M. Imunobiologia de Janeway. Grupo A, 2014. 9788582710401. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710401/. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595150355/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733885/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710401/

