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1. A Liga Acadêmica de Neurociências da Universidade Federal de Santa Maria
(Neuroliga-UFSM) comunica que se encontram abertas as inscrições para seleção de
Novos Membros Efetivos para preenchimento de 21 (vinte e uma) vagas, sendo 6 (seis)
destinadas a acadêmicos de Medicina, 5 (cinco) a demais cursos do CCS – Centro de
Ciências da Saúde -, 5 (cinco) a estudantes do CCSH - Centro de Ciências Sociais e
Humanas -, 5 (cinco) destinadas a alunos de outros Centros da UFSM.

2. Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem estar regularmente matriculados em
um curso de graduação da UFSM, a partir do 1° semestre do respectivo curso. É
imprescindível a disponibilidade de horário às sextas-feiras, das 12:20 às 13:20h, para
reunião semanal.

3. Em caso de não preenchimento das vagas destinadas para acadêmicos das respectivas
categorias, essas poderão ser remanejadas aos demais grupos, obedecendo a ordem
decrescente da média global de todos os candidatos subsequentes.

4. As inscrições poderão ser realizadas através do preenchimento do formulário disponível
em https://forms.gle/R5m8F8Kg2aX4DkPn8. O prazo máximo para inscrições é até às 23:59
(horário de Brasília) do dia 30 de abril de 2022.

5. O processo de seleção acontecerá em duas fases. A primeira fase consistirá em uma
prova objetiva sobre conhecimentos em neurociências relativos ao Material de Apoio
Didático (ver item 12 deste edital), composta por 33 questões de múltipla escolha, a ser
realizada no dia 02 de maio de 2022, a partir de 19:00h, no formato online (Google Forms).
Dessa forma, faz-se obrigatória a presença dos inscritos em reunião do Google Meet, com a

https://forms.gle/R5m8F8Kg2aX4DkPn8


câmera ligada, cujo link será encaminhado por e-mail aos inscritos e divulgado nas redes
sociais da liga.

6. Só serão considerados aprovados para a segunda fase os candidatos que obtiverem
70% ou mais de aprovação na primeira fase (prova objetiva), tendo a sua carta de intenção
corrigida. A segunda fase consistirá em uma carta de intenção elaborada pelo candidato,
em formato pdf e contendo no máximo 1 (uma) página, a qual deve ser anexada junto ao
formulário durante a sua inscrição. A avaliação da carta será efetuada de acordo com os
seguintes critérios: motivação para participar da liga (0.8), expectativas (0.8), contato prévio
com as neurociências (exceto disciplinas obrigatórias do curso, 0.7) e publicação de ao
menos um resumo em evento de ensino, pesquisa ou extensão (não necessariamente
sobre neurociências, mencionar nome completo do trabalho e fonte de verificação, 0.7).

7. O candidato que atingir média global inferior a 7,0 estará automaticamente
desclassificado do Processo Seletivo.

8. As fases terão, respectivamente, pesos 7,0 (prova objetiva) e 3,0 (carta de intenção).

9. Serão selecionados para o preenchimento das vagas mencionadas no presente edital os
candidatos que obtiverem as maiores médias gerais, seguindo o número de vagas
disponíveis para cada categoria, considerando o somatório da prova teórica e da carta de
intenção.

10. Em caso de empate, os critérios para seleção serão determinados na seguinte ordem:

1º - Maior nota na prova objetiva;

2º - Semestre mais avançado;

3º - Menor participação em ligas acadêmicas;

4º - Maior idade.

11. A nota final será divulgada juntamente com a lista de membros aprovados e será
enviada por e-mail aos participantes dentro de 7 (sete) dias. A lista de membros aprovados
também será divulgada na página do Instagram da liga (@neuroligaufsm). Após a
divulgação dos resultados, os candidatos terão um período de 24h para pedido de recurso.

12. O Material de Apoio Didático para o processo seletivo pode ser acessado no endereço
eletrônico: Introdução a Neurociências - Neuroliga 2020.pdf

13. Casos omissos serão resolvidos pelos membros e coordenadores da Neuroliga.

Santa Maria, 18 de abril de 2022.

Diretoria

https://drive.google.com/file/d/1uis_pA4ghvuIkI3TcX1Cd4o8OKJKthE8/view?usp=sharing


CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:

DATA

18/04 a 30/04 Período de inscrição e envio da carta de intenção via
Formulário.

02/05 Prova objetiva realizada via Google Forms com a presença
obrigatória no Google Meet com a câmera aberta.

03/05 a 09/05 Período previsto para correção da prova objetiva e da carta de
intenção e divulgação dos resultados. Após a divulgação,

haverá 24h para pedido de recurso.

13/05 Previsão do início das atividades da liga.


