
 

EDITAL DE SELEÇÃO DOS MEMBROS DA LIGA ACADÊMICA DE 

FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA (LAFP)  

EDITAL Nº. 01/2022   

  

O Colegiado de Fisioterapia da Faculdade Dom Luiz de Orleans e Bragança, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais, torna público o edital para seleção dos membros da Liga 

Acadêmica de Fisioterapia Pediátrica, coordenada pelo Prof. Marcio Matos dos Santos.  O 

projeto tem como intuito estimular os acadêmicos do grupo UNIDOM a iniciação científica, 

visando a publicação de trabalhos científicos, e a extensão universitária, proporcionando a 

vivência da realidade na comunidade na qual está inserida, permitindo a elaboração de projetos 

de extensão com fins de promoção e prevenção em saúde. Todo processo legal que rege esse 

projeto será contido neste Edital.  

  

1. DO PÚBLICO:  

Poderão participar do processo seletivo para a liga, os acadêmicos do curso de Fisioterapia da 

Faculdade Dom Luiz de Orleans e Bragança com matrícula efetivada no semestre 2022-2.   

  

2. DAS VAGAS:  

Descrição  Quadro de vagas  

Acadêmicos de fisioterapia  10  

  

2.1. Os demais inscritos irão compor cadastro reserva, caso haja necessidade de 

substituição de membros integrantes da LAFP.  

  

3. DAS INSCRIÇÕES:  

3.1. Poderão participar do projeto Liga Acadêmica de Fisioterapia Pediátrica os alunos 

regularmente matriculados no curso de fisioterapia da Faculdade Dom Luiz no 

semestre de 2022.2, estar cursando o 5º período ou superior, com média mínima de 

8,00 pontos na disciplina de fisioterapia em pediatria.   

3.2. As inscrições ocorrerão através de preenchimento do formulário no google 

documentos: https://forms.gle/zxRumoUvXxvctjwF9  

3.3. As inscrições estarão abertas no período de 27 a 30 de setembro de 2022.  

   

4. DO PROCESSO SELETIVO:  

  

DocuSign Envelope ID: 7350CE54-469C-4A41-BEB3-0BDC468360BE



4.1. O processo seletivo será composto por duas fases, sendo a primeira por meio da 

análise da nota obtida na disciplina de fisioterapia em pediatria, e a segunda por 

meio de entrevista com o coordenador da LAFP, prof. Marcio Matos.  

4.2. A entrevista ocorrerá online através da plataforma Google Meet.  

4.3. Critérios de desempate: 1º) Maior média geral ponderada; 2º) Melhor desempenho 

na entrevista.  

  

5. DO CRONOGRAMA:   

  

ETAPA  DATA  

Publicação do edital  27.09.2022  

Inscrições  27.09.2022 a 30.09.2022  

Resultado da 1ª fase  05.10.2022  

Entrevista  07.10.2022  

Divulgação do resultado  10.10.2022  

  

  

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU DISPOSIÇÕES GERAIS:  

Os integrantes da LAFP devem respeitar e cumprir as disposições do Estatuto da Liga.   

Os serviços prestados pelos acadêmicos não serão remunerados, devendo ser prestados 

voluntariamente.   

O limite máximo de faltas nas atividades da Liga (sessões semanais, extraordinárias, de 

planejamento e atividades extras) será de no máximo 4 (quatro) por TRIMESTRE. É 

imprescindível a realização de todas as atividades da Liga.   

A  ocorrência de falta do ligante em dia de apresentação ou atividade de sua responsabilidade 

ou para a qual tenha sido previamente escalado, ainda que haja justificativa será considerada 

como falta grave, não tendo o ligante direito ao abono. Situações excepcionais poderão ser 

discutidas pela Diretoria ou pela liga em Assembleia Geral, podendo ou não serem computadas.   

Qualquer membro pode ser desligado da LAFP por decisão da Assembleia Geral, em caso de 

transgressões éticas ou descumprimento das especificações estatutárias, de forma que seja 

caracterizado dolo.   

O certificado de participação na liga será concedido a cada 1 (um) SEMESTRE de permanência 

na LAFP, com frequência mínima obrigatória de 75% de participação.  

O acadêmico que concorre a vaga da LAFP deve estar ciente de suas obrigações conforme 

estatuto e, ao se inscrever, concorda com o regimento proposto.   

  

  

  

  

  

DocuSign Envelope ID: 7350CE54-469C-4A41-BEB3-0BDC468360BE



__________________________________________________  

Marcio Matos dos Santos  

Professor coordenador da LAFP  
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