UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - FACULDADE DE
MEDICINA PROVA DA LIGA ACADÊMICA DE
NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIADO CARIRI (LANNEC)
EDITAL N°01/2019
EDITAL PARA ADMISSÃO DE NOVOS ESTUDANTES
BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS E MEMBROS PARA O
PROJETO
Liga Acadêmica de Neurocirurgia e Neurologia do Cariri
A LANNEC - Liga Acadêmica de Neurocirurgia e Neurologia do Cariri vem por meio deste
divulgar seu processo seletivo aos interessados no estudo teórico-práticos relacionados à
Neurocirurgia, à Neurologia, à Neuroanatomia e às Neurociências.

OBJETIVOS GERAIS:

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Desenvolver ações que visem à interação da Universidade
com a comunidade local do Cariri por meio de ações
educativas e promoção de saúde na comunidade,
autoescolas, escolas e nos demais campi da Universidade
Federal do Cariri;
Promover aulas teórico-práticas e discussões/sessões
clínicas sobre temas inerentes a neurocirurgia, neurologia,
neurorradiologia,
neuropatologia,
neurociências
e
neuroanatomia;
Realizar cursos e ou simpósios sobre neurologia,
neurocirurgia, neurociências e neuroanatomia;
Promover capacitações teórico-práticas em Neuroanatomia
para os membros da LANNEC, e demais acadêmicos da
FAMED, auxiliando, quando necessário, nas aulas práticas
de neuroanatomia durante o Módulo de Sistema Nervoso;
Promover Capacitações teórico-práticas sobre manejo e
suporte de pacientes com TCE/TRM e AVC (Suporte Básico
e Avançado);
Promover Capacitações Teórico-práticas em autoescolas,
escolas, na comunidade e na UFCA sobre como prevenir e
agir ao presenciar acidentes domésticos, escolares, de
transito e de trabalho; Sobre a Importância do Uso do
Capacete do Cinto de segurança; e Sobre os perigos de
dirigir alcoolizado;
Realizar a Blitz educativa, Dia D de Saúde sobre os tópicos
acima mencionados a ser realizado na praça da estação de
Barbalha e em outros locais;
Promover
Capacitações
teórico-práticas
em
exame/semiologia neurológico-neurocirúrgica, neuroimagem
e técnica cirúrgico-neurocirúrgica básica;
Realizar Pesquisas sobre perfil epidemiológico dos
pacientes com TCE/TRM, Tumores, Aneurisma, MAVs e
AVC no Cariri;
Produzir artigos sobre os tipos de aneurismas, principais

•

•

causas de hemorragia subaracnóidea e tumores mais
prevalentes no SNC no Cariri;
Promover vivências nas atividades do Existente estágio de
Neurocirurgia no Hospital Santo Antônio à LANNEC,
permitindo aos membros desta liga assistir neurocirurgias,
bem como acompanhar demais atividades do estágio;
Produzir relatos, artigos e outros trabalhos sobre
neurocirurgia e neurologia e sobre os impactos das nossas
ações de extensão, a fim de publicar e/ou apresentar em
congressos;

DAS VAGAS

➢ Serão disponibilizadas 15 (Quinze) vagas para
membros efetivos, sendo 03 (três) para Bolsistas
Voluntários da PROEX, e
12 (doze) para
colaboradores voluntários que cumprirem os prérequisitos abaixo:
➢
Estar regularmente matriculado no Curso de
Medicina da Universidade Federal Cariri;
➢
Ter concluído todos os módulos do 1º semestre da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Cariri;
➢
Ter efetuado o requerimento de inscrição e
pagamento da taxa de inscrição;
➢
Ter disponibilidade mínima de 12 (doze) horas
semanais para o projeto e ter interesse em participar
das palestras, cursos, eventos e demais atividades da
LANNEC realizadas na faculdade e as que serão
organizados, em Barbalha, Juazeiro e Crato.
➢
Ter enviado carta de intenção (somente para
bolsistas)
DA INSCRIÇÃO
➢ As inscrições para esse processo seletivo são
exclusivamente online.
➢ O requerimento da inscrição poderá ser feito mediante o
preenchimento do Formulário eletrônico até dia
27/03/2018:https://goo.gl/forms/ccfgPkUfXtSyHLDp2
➢ Realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de
R$ 5,00 (cinco reais) – SOMENTE PARA
COLABORADORES VOLUNTÁRIOS.
➢ Enviar o Histórico Acadêmico ou Comprovante de
Matrícula para o email lannec.famed@ufca.edu.br.
➢ Enviar carta de intenção para o email da LANNEC até
dia 26/03/2019 (somente aqueles que almeja as vagas
de bolsistas voluntários proex).
➢ Para os membros voluntários, o pagamento da taxa de
inscrição para os membros voluntários, e o Histórico
Acadêmico ou Comprovante de Matrícula deverão ter
sidos entregues até a hora da prova, sob pena de
eliminação do candidato que não o cumprir.

DO PROCESSO SELETIVO PARA MEMBROS VOLUNTÁRIOS
➢ Da data e do horário da prova:
➢
A prova TEÓRICA será realizada no dia 27/03/2019
às 17:00h (com duração de 1 hora), em sala a definir da
Faculdade de Medicina da UFCA.
➢ Dos critérios de avaliação
➢
Paragrafo único: A seleção da LANNEC 202019 se dará pela
Ordem Decrescente dos pontos na Prova Teórica (Classificatória e
Eliminatória).
➢
A prova TEÓRICA consistirá de 20 (vinte) questões de
múltipla escolha, com cinco alternativas (A, B, C, D e E), em que
apenas UMA delas estará correta. O candidato terá 2 horas para
resolver todas as questões.
➢
Admitir-se-á, tolerantemente, atraso de 10 (dez) minutos após
o início da prova teórica, porém este candidato não receberá tempo
extra por conta do atraso;
➢ Dos assuntos abordados:
➢

Prova Teórica

➢ O conteúdo programático que será abordado no processo
seletivo será temas comuns em neuroanatomia, semiologia e
patologias do sistema nervoso, como se segue:
➢ Nervos cranianos
➢ Neuroanatomia vascular e cerebral
➢ Acidente vascular encefálico isquêmico e hemorrágico,
➢ Hematomas intracranianos
➢ Trauma cranioencefálico, hidrocefalia
➢ Exames complementares básicos de neuroimagem,
➢ Distúrbios de consciência (escala de glasgow)

DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS PROEX
➢ A seleção dos Bolsistas Voluntários Proex será feita por meio
envio de uma carta de intenção para o coordenador do projeto, Dr
João Ananias, dizendo o porquê deveria ser bolsistas do projeto,
para o email da lannec: lannec.famed@ufca.edu.br até dia
26/03/2019.
➢ Aqueles que desejam concorrer apenas as vagas de bolsistas
não precisam prestar prova teórica nem pagar taxa de inscrição.
➢ Aqueles que apenas desejam concorrer as vagas de
colaboradores, precisam fazer a prova teórica, porém não
precisam enviar carta de intenção.

CLASSIFICAÇÃO
➢ A classificação será feita com base na ordem decrescente da pontuação
final dos candidatos na prova teórica e de melhor avaliação na carta de
intenção
➢ Os critérios de desempate são, nesta ordem:
➢ Será classificado o candidato que estiver em semestre mais adiantado;
➢ Será classificado o candidato com maior nota referente ao módulo
Sistema Nervoso, presente no Histórico Acadêmico;
➢ Será classificado o candidato que tiver mais idade;
➢ Maior IRA
RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO
➢ O resultado será divulgado no dia 27/03/2019 no perfil oficial da LANNEC
no facebook (https://www.facebook.com/lannecufca/) assim como na página
da FAMED e nas demais redes sociais.
RECURSOS
➢ Os recursos serão recebidos até as 23:59 do dia 27/03/202019
via e-mail lannec.famed@ufca.edu.br
DA POSSE
➢ Os candidatos aprovados no processo como bolsistas devem procurar a coordenação da
LANNEC a fim de assinar os documentos de posse e termos de compromisso da PROEX
juntamente com o coordenador do projeto, no dia 28/03/2019.
➢ Os membros voluntários e bolsistas devem então participar de reunião inaugural no dia
02/04/2019, as 17h, na FAMED-UFCA.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
➢
ATLS - Suporte Avançado de Vida no Trauma para Médicos. 8.ed.
Editora Elsevier, 2010.
➢
Neuroanatomia Funcional, 3ª edição, Ângelo Machado e Gilberto

Belisário Campos, Atheneu.
➢
Guia de Neurocirurgia, UNIFESP, Editora Manole.
➢
Neurorradiologia prática SARTOR, Klaus. Neurorradiologia
prática. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2001. 324 p.
DOS CASOS OMISSOS
➢
Os casos omissos neste edital serão avaliados e
decididos pela coordenação da LANNEC.

COORDENADOR DOCENTE

Prof. Dr João Ananas Machado Filho
COORDENADOR DISCENTE 2018
Antonio Gilvan Teixeira Júnior (I2/T20)

Equipe da Liga Acadêmica de Neurocirurgia e Neurologia do Cariri (LANNEC)

Barbalha, 21 de Março de 2019.

