EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROJETO
VIVÊNCIAS

UNIDADE:
CURSO:

Aprovação:
Coordenação do Curso
de Farmácia

UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA / ALCINDO CACELA.
FARMÁCIA

A coordenadora MARCELLA KELLY COSTA DE ALMEIDA do curso de BACHARELADO
EM FARMÁCIA no uso de suas atribuições torna pública a chamada para a seleção de alunos do curso
desta Universidade, para a composição da atividade de extensão intitulada: “VIVÊNCIA
PROFISSIONAL NA ATENÇÃO FARMACÊUTICA EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA PARA
ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA”.
A seleção tem como proposta a realização de atividades que venham fortalecer a formação
profissional e colaborativa dos estudantes, em farmácia comunitária (Drogarias Globo), através das
seguintes atividades:
 Acompanhamento das atividades de farmácia desenvolvidas nas drogarias a serem escolhidas,
pelo período de dois meses.
 Desenvolver a iniciação científica no que diz respeito a elaboração de relato de experiência,
resumo expandido e artigo científico como a escrita de projeto de pesquisas.

Art. 1º O processo de seleção constará de análise do Histórico Escolar Acadêmico do candidato, que
deve estar devidamente matriculado no curso.
Art. 2º Serão ofertadas 10 vagas para o preenchimento e composição do projeto. As lojas serão indicadas
pelo campo parceiro.
Art. 3º As notas apresentadas no Histórico Escolar para as disciplinas exigidas terão caráter
classificatório para o referido processo.
Art. 4º Para o preenchimento das vagas o aluno precisará:
Exigências
Estar cursando a partir do 5º semestre.
Ter sido aprovado ou estar cursando a disciplina “Farmacologia Aplicada”.
Ter sido aprovado ou estar cursando a disciplina “Deontologia e Legislação”.
Não estar cursando ou ter alguma pendência de disciplina a cursar.
Dispor de 10 horas semanais no período vespertino para a realização das atividades.
Estar ciente das obrigações dentro do campo, bem como na elaboração de um relato de
experiência ao final do projeto a ser publicado em revista científica.
Cumprir com as exigências ou será desligado da atividade, a qualquer momento, quando
justificável.

Art. 5º Não haverá revisão de nenhuma das etapas do processo.
Art. 6º A seleção será válida por seis meses.
Art. 7º As inscrições deverão ser realizadas por formulário de inscrição disponível para acesso no link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FsH3ViN2r0mVrXyMfmzM87I8D4ztZhMkefyWsIhSvNUQjAxWFg0RU5YUFdTWFZON01aQjVQM1o5Vy4u,

no

período de 22/04/2019 a 30/04/19.
Art. 8º Os alunos pré selecionados deverão comparecer a entrevista no dia 03/05/2019, as 14:00 na sala
C202, munidos do histórico acadêmico impresso.
Art. 9º A divulgação do resultado final do processo com a lista dos alunos selecionados para o projeto
fica prevista para o dia 06/05/2019.

BELÉM, 22 DE ABRIL DE 2019.

Marcella Almeida
COORDENADORA DO CURSO DE FARMÁCIA UNAMA ALCINDO CACELA/ SER
EDUCACIONAL.

