
 CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE FARMÁCIA 

RUA ORLANDO SILVA, 2896 – CAPIM MACIO 
CEP: 59080-020 – NATAL – RN 

TELEFONE: (84) 3235-1415 
E-MAIL: farmacia@unifacex.edu.br 

                                                                                                                                                                                          
 

Edital nº 07/2022 – Convocação para Centro 
Acadêmico de Farmácia – Gestão 2022–2023 

 
A Coordenação do Curso de Farmácia do Centro Universitário FACEX – UNIFACEX, vem 
por meio deste informar a abertura das inscrições para a formação da gestão do Centro 
Acadêmico de Farmácia – Gestão 2022-2023.  
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
O Centro Acadêmico (C.A.) é uma entidade estudantil que tem por função representar o corpo 
discente de um curso. O C.A. atua em prol dos interesses dos estudantes e os representa frente 
aos órgãos de direção geral, como o Diretório Central dos Estudantes (DCE) e a própria 
coordenação do curso.  
 
2. OBJETIVOS 
Objetiva-se estabelecer candidatos a compor a Equipe do Centro Acadêmico de Farmácia da 
Instituição de Ensino Superior (IES). Os interessados devem estar devidamente matriculados 
no curso de Farmácia do UNIFACEX. 
 
3. VAGAS 
O Centro Acadêmico contará com 10 (dez) integrantes, sendo eles: 
 

• 01 (um/uma) Diretor(a) Presidente (a); 
• 01 (um/uma) Vice-presidente (a); 
• 01 (um/uma) Diretor Financeiro; 
• 01 (um/uma) Diretor (a) Acadêmico (a); 
• 01 (um/uma) Vice-diretor (a) Acadêmico (a);  
• 01 (um/uma) Diretor (a) Científico (a); 
• 01 (um/uma) Vice-diretor (a) Científico (a); 
• 01 (um/uma) Diretor (a) de Comunicação; 
• 01 (um/uma) Vice-diretor (a) de Comunicação; 
• 01 (um/uma) Suplente de Comunicação. 

 
O cargo exercido por cada membro será decidido após aprovação em uma plenária de 
acolhimento.  
 
4. INSCRIÇÃO 
O estudante interessado deverá preencher o formulário disponível através do link a seguir no 
período entre 25 de julho de 2022 até 03 de agosto de 2022 às 23h59m.  
 
Link para acesso ao formulário de inscrição (Google Forms): 
https://forms.gle/7pkv6mit2dbCcSHk7  
 
OBS.: a IES e coordenação do curso não se responsabilizam pelo não recebimento de solicitação de inscrição 
via internet por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
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dados. O aluno deve utilizar endereço eletrônico válido no ato da inscrição e atentar-se ao recebimento de e-
mail de confirmação da inscrição. 

5. SELEÇÃO 
A seleção ocorrerá através de duas etapas que somarão nas notas atingidas. 
 
Etapa 01: Análise das respostas obtidas através do formulário de inscrição (0 a 10 pontos). 
 
Etapa 02: Entrevista com a Coordenação do Curso de Farmácia e um docente convidado (0 a 
10 pontos). 
 
Serão selecionados aqueles que obtiverem as 10 melhores pontuações.  
 
6. CALENDÁRIO 
 
EVENTO DATA 
Divulgação do edital 25 de julho de 2022 
Início das inscrições * 25 de julho de 2022 
Fim das inscrições * 03 de agosto de 2022 (até 23h59m) 
Divulgação dos candidatos aprovados na 
Etapa 01 

05 de agosto de 2022 

Entrevistas presenciais 09 de agosto de 2022 
Divulgação dos candidatos aprovados na 
Etapa 02 

10 de agosto de 2022 

Divulgação dos convocados 11 de agosto de 2022 
Plenária de acolhimento 16 de agosto de 2022 

* Inscrições realizadas exclusivamente através de formulário via Google Forms. 
 
7 DISPOSIÇÕES FINAIS 
Esse edital poderá ser alterado caso necessário pela Coordenação do Curso, conforme 
julgamento decidido em reunião, bem como seu cronograma sem que haja direitos de 
reclamações por parte dos inscritos na eleição. Os casos omissos poderão ser julgados também 
pela Coordenação do Curso de Farmácia do Centro Universitário FACEX – UNIFACEX. 
 
 
 

 
Natal/RN, 25 de julho de 2022. 

 
 

 

 

Prof. MSc. Marcelo Santos Arcanjo 
 Coordenador do Curso de Farmácia 

Centro Universitário Facex - UNIFACEX 


