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Processo Seletivo Simplificado para Grupo de Pesquisa 
 

 A Coordenação do Curso de Fisioterapia da Faculdade Natalense de Ensino e Cultura 
(FANEC) torna público o Processo Seletivo Simplificado para participação na Liga Acadêmica de 
Fisioterapia Intensiva e Cardiopulmonar (LAFICAP), sob orientação do professor Rêncio Bento 
Florêncio. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado tem como objetivo a seleção de 04 (quatro) 
alunos para participar do grupo de pesquisa de forma voluntária. Grupo de Pesquisa é a 
denominação atribuída ao grupo de pesquisadores e estudantes que se organizam em torno de 
uma ou mais linhas de pesquisa de uma área do conhecimento, com o objetivo de desenvolver 
pesquisa científica.  
1.2. São atribuições do aluno participante do grupo de pesquisa: 

a) Participar ativamente das reuniões semanais conduzidas pelo professor pesquisador 
responsável pelo grupo; 

b) Desenvolver no mínimo 01 (uma) pesquisa científica, de forma individual ou coletiva, em 
cada ano letivo em que estiver matriculado e que seja proveniente de suas atividades no 
referido grupo de pesquisa; 

c) Comprometer-se em atuar de forma proativa na elaboração e publicação em periódicos das 
pesquisas em que estiver envolvido. 

  
2. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

2.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 
a) Estar regularmente matriculado no Curso de Fisioterapia da FANEC; 
b) Ter cursado e sido aprovado nas disciplinas regulares de Anatomia, Biologia e Fisiologia 

Geral. 
Obs.: A aprovação nas disciplinas acima no formato de dependência não será considerada 
para esse processo seletivo simplificado. 
 

3. DA INSCRIÇÃO  
3.1. Os interessados deverão formalizar o pedido de inscrição mediante Carta de Interesse em 
participação no grupo de pesquisa, direcionada ao professor pesquisador responsável. A Carta de 
Interesse deverá ser digitada, redigida dentro dos padrões ortográficos da língua portuguesa, 
composta de no mínimo de 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas e apresentar fundamentação 
que justifique o interesse em sua participação; 
3.2. Comprovante de matrícula regular no Curso de Fisioterapia da FANEC no semestre 2019.1; 
3.3. Histórico atualizado do Curso de Fisioterapia; 



 

3.4. As inscrições deverão ser feitas diretamente na sala dos professores da FANEC, mediante 
entrega dos documentos solicitados no presente edital em envelope lacrado, constando nome 
completo e e-mail do candidato, entre os dias 25 (vinte e quatro) de fevereiro até o primeiro dia do 
mês de março de 2019. 
3.5.  A análise das solicitações de inscrições será feita pelo professor pesquisador responsável 
do grupo de pesquisa, mediante exame da documentação necessária para a inscrição. Será 
indeferida a inscrição em caso de não apresentação da documentação exigida. 
 

4. DA SELEÇÃO 
4.1. Serão selecionados até no máximo 04 (quatro) alunos para participar do grupo; 
4.2. Serão considerados os candidatos que obtiverem maior média aritmética somados os pontos 
da média geral conferida pelo histórico escolar do Curso de Fisioterapia e conteúdo da Carta de 
Interesse. 
4.3. Em caso de empate, terá preferência o candidato que tiver registrado o maior grau na 
disciplina de Fisiologia Geral, persistindo o empate, o maior grau na disciplina de Biologia, e 
persistindo o empate, maior grau na disciplina de Anatomia, nesta ordem. 
 

5. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
5.1. O resultado final será divulgado nos murais de aviso da Instituição no dia 06 (seis) de março 
de 2019. 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1. Não há remuneração para a participação no grupo de estudo, tendo o mesmo caráter 
científico-educacional e complementar à formação acadêmica do aluno; 
6.2. Aos alunos que participarem ativamente será atribuída declaração de participação em grupo 
de pesquisa com carga horária de 20 (vinte) horas semestrais; 
6.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora do certame. 
 
 

Natal/RN, 22 de fevereiro de 2019 
 
 

Prof. Dr. Rêncio Bento Florêncio 
Coordenador do Curso de Fisioterapia 

 
 
 
 


