
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA A LIGA ACADÊMICA DE 

ESTUDOS E PESQUISA DO VIRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA 

HUMANA (LAVIH) 

 

Edital 2019 

 

 

A Liga Acadêmica de estudos e pesquisa do vírus da imunodeficiência humana 

(LAVIH) é um grupo formado por estudantes da UNIFOR, orientado pela Professora 

Dra. Aline Rodrigues Feitoza e Sarah Maria Feitoza Souza, e representa um evento 

multidisciplinar que conta com acadêmicos de enfermagem e de outros cursos da 

Universidade de Fortaleza e visa atuar nas questões relacionadas ao Vírus da 

Imunodeficiência Humana – VIH/HIV.  

 

1. DA ABERTURA: 

 

A LAVIH, da Universidade de Fortaleza, comunica aos acadêmicos, que estarão 

abertas as inscrições para o preenchimento de 10 (dez) vagas para novos membros 

efetivos.  

 

2. PRÉ-REQUISITO:   

 Estar devidamente matriculado em um dos cursos de graduação do 

Centro de Ciências da Saúde - CCS da Universidade de Fortaleza;  

 Possuir média global igual ou maior a 7 (sete);  

 Dispor de 8 (oito) horas semanais para a realização das atividades da 

Liga; 

 Ter disponibilidade para participar das reuniões do grupo de pesquisa, 

que ocorrem a cada 15 dias aos sábados (MABCD); 

 Não estar vinculado à outra liga acadêmica e/ou grupos de pesquisa; 

 Não estar cursando o primeiro ou o último semestre. 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

 

Serão realizadas de 04 a 06 de setembro de 2019. A inscrição será realizada 

EXCLUSIVAMENTE de forma ONLINE, por meio do preenchimento do formulário 

de inscrição disponível em:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftYL0v53fU0oZhtsSFh4LfaMCyr4dx

n_L3VNRVD94JvDR8EQ/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftYL0v53fU0oZhtsSFh4LfaMCyr4dxn_L3VNRVD94JvDR8EQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftYL0v53fU0oZhtsSFh4LfaMCyr4dxn_L3VNRVD94JvDR8EQ/viewform


 

 

4. SELEÇÃO:  

A seleção ocorrerá em 03 (três) etapas:  

 1ª etapa: 23.09.19(eliminatória) – SALA T54 – 11:20 às 12:50 

Prova dissertativa envolvendo o tema: Promoção da saúde e HIV/Aids. Serão 

aprovados para a etapa seguinte o triplo do número de vagas ofertadas; 

 

 2ª etapa: 30.09.19 (eliminatória) – SALA T54 – 11:20 às 12:50 

Dinâmica de grupo. 

 

 3ª etapa: 30.09.19 (classificatória) – SALA T54 – antes do inicio da dinâmica 

Entrega do currículo – O aluno será avaliado através da afinidade com a temática 

e disponibilidade.  

  

 

5. RESULTADO:  

O resultado final do processo seletivo será disponibilizado através do Clipping, no 

Unifor Online, a partir do dia 30.09.18 e afixado no Hall das Coordenações do CCS 

(Flanelógrafo do Bloco H). 

 

 

6. SUGESTÃO DE LEITURA: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do 

HIV/Aids e das Hepatites Virais. Prevenção Combinada do HIV: Sumário 

Executivo. Brasília: Ministério da Saúde, 2017, p.20. Disponível em: 

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/prevencao-combinada-do-hiv-sumario-executivo 

 

 

 
Profª Drª Aline Rodrigues Feitoza 

Orientadora LAVIH 
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