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EDITAL_ LAMIM 001/2020 

 

A Liga Acadêmica de Microbiologia e Imunologia Aplicada (LAMIM), da 

Universidade Federal de Alfenas, faz saber que estão abertas as inscrições para a 

seleção remota de alunos para participarem como membros ativos da LAMIM.  

 

1-Das vagas 

1.1 Serão disponibilizadas 10 vagas destinadas aos estudantes das áreas de Ciências 

Biológicas e da Saúde  

 

2- Das inscrições 

2.1 Para realizar a inscrição o candidato deverá ter cursado, com aprovação, as 

disciplinas de Microbiologia e Imunologia e apresentar disponibilidade de tempo para 

realização das atividades propostas pela LAMIM. 

 

2.2 Período de inscrição: de 29 de julho a 09 de agosto de 2020 

 

2.3 Inscrições: O candidato deverá:  

2.3.1 Enviar, para o e-mail da LAMIM (lamim.unifal@gmail.com), com o assunto 

“INSCRIÇÃO + nome do candidato”, os documentos a seguir: 

- Histórico Escolar atualizado; 

-Carta com a declaração de interesse de participação na liga; 

-Uma resenha ou análise breve (de, no máximo, uma página) sobre uma notícia atual na 

área de Microbiologia e ou Imunologia. 

 

3- Da Análise e Dos Resultados: 

3.1 Todos os documentos serão analisados e será atribuída a nota máxima 10 (dez) ao 

candidato com melhor desempenho. Para os demais candidatos, a nota será proporcional 

em relação à pontuação do primeiro colocado. 
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3.2 Os critérios de desempenho a serem avaliados estão descritos a seguir: 

_No histórico escolar: análise das disciplinas cursadas e valor do coeficiente de 

desempenho acadêmico (CDA); 

_Na Carta de intenção: análise do motivo pelo qual o candidato tem interesse em 

participar da LAMIM; 

_Na Resenha de notícia atual: análise da capacidade do ponto de vista crítico do 

candidato sobre a notícia apresentada. 

 

3.3 Os membros da diretoria da LAMIM divulgarão a colocação dos aprovados e o 

resultado final através do e-mail dos candidatos e ou pelo Facebook e Instagram da 

LAMIM. O resultado será divulgado em até 7 (sete) dias após o término do período de 

inscrição. 

 

4- DOS RECURSOS  

4.1 Caso haja discordância do resultado do Processo Seletivo 001/2020, o candidato 

deverá redigir um texto em que conste o motivo da discordância e enviar, para o e-mail 

da Liga (lamim.unifal@gmail.com), com assunto “RECURSO + nome do candidato,  

no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir do horário de divulgação 

oficial da lista de classificados.  

 

5- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

5.1 A data de início das atividades será avisada através do e-mail dos candidatos e ou 

pelo Facebook e Instagram da LAMIM.  

 

5.2 Se houver desistência de algum dos membros ativos, a Diretoria da LAMIM irá 

preencher a vaga remanescente através da convocação do próximo candidato de acordo 

com a lista classificatória inicial. 

 

5.3 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria da LAMIM. 
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Alexsander Gabriel Rosa Ribeiro 

 
Cristiane Alves Tulha   

     
Natália Cristina de Melo Santos         

 
Renato Fróes Goulart de Castro   

 

 
Victor Lima Sousa Machado   

 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Amanda Latercia Tranches Dias 

DMI/ICB/UNIFAL-MG 

 

 

 

 

    


