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Edital de Seleção de Membros Efetivos da Liga Acadêmica de Nefrologia Aplicada 

 

A Liga Acadêmica de Nefrologia Aplicada (LANA) faz público o Edital de Seleção de membros 

efetivos para o semestre 2020.2, cuja duração se estende de maio de 2021 até agosto de 2021.  

 

OBJETIVOS DA LIGA  

A LANA tem como finalidade atuar em três aspectos primordiais: ensino, pesquisa e extensão, 

de forma integrada na área de Nefrologia e Urologia. 

 

• Na área de ensino são objetivos da LANA:  

I-Aprimorar o conhecimento teórico/prático dos discentes em Nefrologia e Urologia; 

II-Organizar e auxiliar promoções de caráter científico e social que visem à complementação da 

formação acadêmica; 

III-Promover aulas, discussões de casos clínicos e de artigos, cursos e palestras abordando temas 

e atualidades na área nefrológica e urológica; 

IV-Viabilizar estágios para seus membros em áreas relacionadas à Nefrologia e Urologia.  

 

• Na área de pesquisa são objetivos da LANA:  

I-Desenvolver trabalhos científicos com o intuito de promover pesquisas que abordem nefropatias 

e uropatias, visando a participação em congressos, simpósios jornadas, dentre outros que estejam 

relacionados com o tema;  

II-Produzir projetos de pesquisa, a partir da identificação epidemiológica das necessidades 

sociais, que possam contribuir para o benefício da comunidade. 

  

• Na área de extensão são objetivos da LANA:  

I- Promover o contato com pacientes a partir de consultas ambulatoriais sob orientação direta de 

tutores médicos, visando o aprendizado do ligante quanto aos temas propostos, 

II-Proporcionar vivências práticas no âmbito de atuação da Nefrologia, como estágios 

regulamentados e acompanhamento da dinâmica de serviços nessa área; 

III-Desenvolver atividades socioeducativas de assistência à população em geral visando à 

prevenção e promoção da saúde. 

 

PÚBLICO ALVO  

Serão disponibilizadas 14 (quatorze) vagas para acadêmicos regularmente matriculados nos 

cursos de: Medicina, Farmácia, Nutrição e Educação Física da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP), sendo 8 destas vagas exclusivas para o curso de Medicina (50% + 1) e 6 vagas 

restantes destinadas a todos os cursos, incluindo Medicina. 

 

PRÉ-REQUISITOS  



Os candidatos deverão estar regularmente matriculados e cursando um dos seguintes cursos de 

graduação: Medicina, Nutrição, Farmácia ou Educação Física da Universidade Federal de Ouro 

Preto. 

 

INSCRIÇÃO 

Deverá ser realizada por meio do envio de um e-mail para lanaligaufop@gmail.com com o nome, 

curso, período atual, atestado de matrícula e histórico escolar em anexo (emitido na página 

“Minha UFOP”) do dia 01/06/2021 até as 10h00 do dia 07/06/2021. Não serão cobradas taxas 

para inscrição e/ou realização do processo seletivo. 

 

DATA E REALIZAÇÃO DA PROVA  

A seleção de novos membros será feita mediante realização de um processo de seleção contendo 

1 (uma) etapa. Essa etapa ocorrerá no dia 07/06/2021, segunda-feira, às 12 horas, via plataformas 

Google Forms e Google Meet. Todos os links para o processo de seleção serão enviados com 

antecedência aos inscritos. 

 

FORMA DE AVALIAÇÃO  

Etapa única:  

• Prova teórica objetiva a ser realizada pelo dispositivo Google Forms e composta por 20 

(vinte) questões, com 4 (quatro) alternativas cada e com duração máxima de 1 (uma) hora.  

• Ao mesmo tempo em que realizam a prova pelo Google Forms, os participantes devem 

permanecer em uma sala de reunião no Google Meet, com a câmera ligada e o microfone 

desligado.  

• Os participantes devem entrar na reunião do Google Meet pelo e-mail institucional, no 

horário acordado. Haverá uma tolerância de 10 (dez) minutos para o início da prova. 

Depois desse momento, não serão mais aceitos candidatos e todos que não comparecerem 

serão considerados desclassificados. Em sequência, o link para acesso ao Google Forms 

com as questões da prova será enviado no chat do Google Meet, iniciando a contagem do 

tempo total para realização do teste. 

• O tempo mínimo de permanência na sala de reunião do Google Meet deve ser de 20 

(vinte) minutos. Depois deste intervalo de tempo, se o participante tiver finalizado a prova 

e preenchido o formulário de presença, este poderá deixar a chamada; 

• Antes de sair da sala, todos os candidatos devem preencher o formulário de presença, que 

também será disponibilizado no chat do Google Meet. 

 

A prova será realizada com base no texto “Infecção do Trato Urinário”, produzido pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). O material será enviado por e-mail para todos os 

estudantes que realizarem a inscrição no processo seletivo.  

 

SELEÇÃO  

• Cada questão de múltipla escolha da prova terá valor de 5 (cinco) pontos, totalizando 100 

(cem) pontos. 

• Para a classificação final, serão ordenados de modo decrescente de pontuação os alunos 

que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 60% no processo seletivo. 

• Serão aprovados os acadêmicos que perfizerem 60%, ou mais, dos pontos possíveis na 

prova e que tiverem o melhor desempenho na classificação final, considerando o número 

de vagas disponíveis. 

• Os candidatos que não obtiverem nota igual ou superior a 60% estão automaticamente 

desclassificados. 

• Caso haja empate, os critérios de desempate serão na ordem: maior período em curso e 

maior idade.   

 

RESULTADO  



O gabarito da avaliação será divulgado por e-mail a todos os participantes após o término da 

prova. O resultado final com os aprovados será enviado aos candidatos por e-mail até o dia 

10/06/2021. 

 

ORIENTAÇÕES FINAIS: 

- A prova objetiva está limitada a um envio por aluno. 

- Os candidatos têm até 1 dia após a divulgação do gabarito e das questões (que ocorrerá 

após o término da prova) para interpelar recurso, sendo este feito via e-mail da LANA. 

- Caberá à LANA avaliar o recurso e fornecer uma resposta por escrito, explicitando a 

sua decisão, em até 1 dia do recebimento do recurso. 
 

REFERÊNCIAS PARA A PROVA 

1. Sociedade Brasileira de Pediatria. Infecção do Trato Urinário. Documento Científico. 

Departamento Científico de Nefrologia. Nº 1, dezembro de 2016. 
 

A LANA deseja boa sorte a todos(as)! 


