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APRESENTAÇÃO 

A Liga Acadêmica de Neuropsicologia – LANPsi, vinculada à Faculdade 

UNINASSAU – Campus Petrolina, comunica aos acadêmicos através deste edital e em 

conformidade com o Estatuto da LANPsi, como se conduzirão as inscrições para o III 

Processo Seletivo e como este se realizará. O processo seletivo será executado pela 

Diretoria da LANPsi com apoio da Coordenadora da LANPsi e do o corpo de 

Orientadoras. 

1. DA LIGA ACADÊMICA DE NEUROPSICOLOGIA 

1.1. Como descrito no Estatuto da LANPsi, é uma liga formada por acadêmicos do curso 

de graduação em Psicologia, com interesse em comum e com o simples objetivo de 

aprofundamento na área da Neuropsicologia, para que assim, desenvolvam atuações 

teóricas e práticas de acordo com a tríade universitária: Ensino, Pesquisa e Extensão. 

1.2. A LANPsi, desta forma, tem como objetivo promover, facilitar e estimular a 

integração dos membros à área da Psicologia, em especial, à Neuropsicologia. 

1.3. As atividades são definidas pelo corpo de membros Diretores e de Orientadores em 

consonância com o Colegiado de Psicologia. Dito isto, é obrigatória a leitura do Estatuto 

da LANPsi para que haja conhecimento prévio dos tipos de atividades que poderão ser 

excercidos. 

1.4. O funcionamento da Liga ocorre durante o contraturno, ou seja, no período da tarde, 

podendo também ocorrer aos sábados, assim como consta no regimento da faculdade, 

onde é especificado como dia letivo. 

 1.4.1. Quinzenalmente (dia será escolhido na primeira reunião do semestre), 

ocorre o que a LANPsi chamou de Reunião Rotineira (RR), que acontecerá conforme o 

calendário já estipulado na primeira Assembleia Ordinária. 

 1.4.2. Os encontros serão realizados na Faculdade UNINASSAU – Campus 

Petrolina. Entretanto, em virtude da pandemia do COVID-19, os encontros estão sendo 

realizados virtualmente através da plataforma online Discord. 

 1.4.3. As atividades de ensino, pesquisa e extensão serão oferecidas aos membros 

da Liga no decorrer do ano vigente. Datas, horários, locais, serão definidos durante a RR 

ou mediante convocação de Assembleia Extraodirnária. 

  1.4.3.1. Convocação de Assembleia Extraordinária deve ser levada em 

consideração ao que se encontra redigido no Estatuto da LANPsi. 

1.5. As atividades desenvolvidas pela LANPsi são de caráter obrigatório e eletivo a todos 

os membros da Liga, sejam estes Diretores ou membros efetivos (ligantes). Além disso, 

serão agendadas, com antecedência, conforme decisões tomadas nas reuniões de 

Diretoria. 

1.6. Acesse o Estatuto da LANPsi, através do link do Google Drive: 

https://bit.ly/EstatutoLANPsi20221. A leitura é OBRIGRATÓRIA. 

https://bit.ly/EstatutoLANPsi20221
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2 DAS VAGAS 

2.1. Serão oferecidas 8 (oito) vagas para membros. 

 2.1.1. Todas as vagas serão destinadas para membros efetivos (ligantes). 

2.2. As vagas só poderão ser preenchidas por estudantes devidamente matriculados no 

curso de graduação em Psicologia da Faculdade UNINASSAU – Campus Petrolina. 

2.3. Candidatos aprovados para o cargo de membros efetivos (ligantes), só podem 

permanecer na Liga por um período de 1 (um) ano. 

 2.3.1. Caso o membro efetivo (ligante) tenha o desejo de permanecer na Liga, não 

poderá renovar o seu tempo, pois o tempo de permanência máximo é de 1 (um) ano. 

Entretanto, caso cumprido 6 (seis) meses, requerer desligamento e posteriormente mostrar 

interesse em retornar, deverá fazer novo processo seletivo (se houver) tendo ciência de 

que sua permanência será complementar, ou seja, permanecerá por apenas mais 6 (seis) 

meses, finalizando, o tempo de permanência máximo. 

3 DOS PRÉ-REQUISITOS 

3.1. Poderão inscrever-se no processo seletivo, alunos matriculados no curso de 

graduação em Psicologia da Faculdade UNINASSAU – Campus Petrolina que estejam 

cursando, no mínimo, o 3° (terceiro) período da graduação. 

3.2. Em caso de transferência externa, deve ter cursado as seguintes disciplinas: 

a) Psicologia: Fenômenos e Processos; 

b) Neuroanatomia. 

3.3. Em caso de reprovação nas disciplinas dispostas no item 3.2., o acadêmico NÃO 

PODERÁ concorrer a este processo seletivo. 

3.4. O aluno deve ter DISPONIBILIDADE para o cumprimento das responsabilidades 

com as atividades desenvolvidas pela LANPsi. 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1. O Processo Seletivo 2022.1 da LANPsi tem caráter facultativo e gratuito, isto é, 

realiza a inscrição e participa da seleção quem se interessar e não há cobrança financeira 

para tal. 

4.2 Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão preencher um formulário específico 

de inscrição, acessando o link: https://forms.gle/KZdC9iE4e53Ddf6d7, no período de 17 

de Janeiro de 2022 a 04 de Fevereiro de 2022. 

 4.2.1. O formulário de inscrição deverá ser preenchido com os seguintes dados: 

a) Nome completo; 

b) E-mail; 

https://forms.gle/KZdC9iE4e53Ddf6d7
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c) Idade; 

d) Período matriculado em 2022.1; 

e) Número da matrícula; 

f) Telefone celular com DDD; 

 4.2.2. Ainda no formulário, deverá ser enviado um comprovante de matrícula. 

Será aceito apenas o HISTÓRICO ACADÊMICO, em formato doc. ou PDF. 

 4.2.3. Na ocasião, os interessados terão a opção de informar o link do Currículo 

Lattes, com foto. 

4.3. O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela 

autencidade do documento apresentado na inscrição. 

4.4. O candidato que apresentar documento falso terá sua inscrição indeferida. 

4.5. Em caso de dúvidas, envie um email para neuropsi.la@gmail.com, onde deverá 

conter como título: DÚVIDA – PROCESSO SELETIVO 2022.1. 

4.6. Não será permitida a transferência de inscrição para pessoa diferente daquela que a 

realizou. 

4.7. O candidato, ao realizar a inscrição, declara que NÃO está vinculado oficialmente a 

nenhuma outra Liga Acadêmica. Caso esteja, a candidatura não será considerada. 

4.8. A inscrição somente será efetivada, após os membros Diretores e Orientadoras 

verificarem a veracidade das informações fornecidas. 

 4.8.1. Para o conhecimento da inscrição confirmada, a LANPsi irá enviar um 

email de confirmação. Caso você não receba em até 72 horas, favor, entrar em contato 

com a Diretoria em um de nosso meios oficiais de comunicação: Instagram 

(@lanpsinassau) ou email (neuropsi.la@gmail.com).  

4.9. O prazo limite para o preenchimento do formulário de inscrição será 04 de Fevereiro 

de 2022 às 14:00. 

 4.9.1. Após esse prazo, o formulário será fechado e não será mais possível realizar 

a inscrição para o processo seletivo 2022.1. 

4.10. Ao enviar a inscrição, o acadêmico está declarando que realizou a leitura do Estatuto 

da LANPsi, bem como do Edital deste processo seletivo. 

5 DA SELEÇÃO 

5.1. O processo seletivo constará de ETAPA ÚNICA. 

5.2. Todo o processo seletivo será realizado de forma online. 

5.3. Esta etapa única consistirá de uma apresentação breve de um artigo científico. 

mailto:neuropsi.la@gmail.com
mailto:neuropsi.la@gmail.com
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5.4. Os acadêmicos serão selecionados de acordo com a sua pontuação, no caso, em 

ordem decrescente da nota. 

6 DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. A etapa única será dividida em 2 (dois) dias devido a quantidade de vagas. Sendo 

assim, realizada no dia 11 e 12 de Fevereiro de 2022.  

6.2. Os artigos pré-selecionados são: 

• HAMDAN, Amer Cavalheiro; PEREIRA, Ana Paula de Almeida. Avaliação 

Neuropsicológica das Funções Executivas: Considerações Metodológicas. 

Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 22, n. 3, p. 386-393, 2008. 

• WAJMAN, José Roberto. Neuropsicologia Clínica: Notas Históricas, 

Fundamentos Teórico-Metodológicos e Diretrizes para Formação Profissional. 

Psicologia: Teoria e Técnica, Brasília, v. 37, e37215, p. 1-11, 2021. 

 6.2.1. O barema constando as especificações de avaliação da apresentação está ao 

final deste edital (ANEXO II). 

 6.2.2. No momento da apresentação, o candidato deverá estar com a câmera 

ligada, por isso, é recomendável que teste com antecedência a câmera e o áudio, para que 

não ocorra nenhum imprevisto. 

 6.2.3. A utilização de slides é de caráter obrigatório, bem como o uso das normas 

da ABNT. 

 6.2.4. Será excluído deste processo seletivo, o candidato que não comparecer ou 

apresentar um atraso superior a 5 (cinco) minutos do horário combinado para 

apresentação. 

6.3. No e-mail disponibilizado no ato de inscrição, será especificado o dia, horário e o 

artigo que o candidato deverá apresentar. Sendo assim, é de inteira responsabilidade do 

candidato de se atentar ao e-mail. 

6.3.1. A escolha do artigo é feita pela Diretoria e será de forma aleatória. 

6.3.2. Para que todos tenham o mesmo tempo de preparo, os candidatos só terão 

ciência do artigo que irá apresentar após o encerramento das inscrições no dia 04 de 

fevereiro. Por volta das 18:00 deste mesmo dia, os candidatos estarão recebendo as 

informações necessárias bem como o artigo anexado no e-mail. 

6.4. É vedada a consulta de qualquer material e aparelhos eletrônicos durante a 

apresentação. Caso o candidato apresente tal comportamento inaceitável, este será 

eliminado automaticamente deste processo seletivo. 

6.5. O candidato terá um tempo de no máximo 10 (dez) minutos para realizar a 

apresentação. Após este tempo, serão reservados 5 (cinco) minutos para uma entrevista 

breve pessoal de cunho acadêmico. Sendo assim, totalizando 15 (quinze) minutos por 

candidato. 
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6.6. A avaliação dos candidatos será feita por um Comitê Avaliador, composto pelo 

Presidente e Vice-presidente em exercício, bem como de uma Professora Orientadora e a 

Diretora de Pesquisa da LANPsi. 

7 DA CLASSIFICAÇÃO  

7.1. O resultado final e oficial será divulgado no dia 14 de Fevereiro de 2021 através do 

Instagram da LANPsi (@lanpsinassau). 

7.2. A classificação dos candidatos levarão em consideração o desempenho na 

apresentação de acordo com o barema anexado ao final deste edital (ANEXO II). 

7.3. Em caso de empate, a classificação ocorrerá em favor do maior período em que está 

cursando. 

7.4. A LANPsi reserva-se no direito de dispor de uma lista de remanescentes, sem limite 

de vagas. 

 7.4.1. Essas vagas remanescentes correspondem a uma lista de espera, pois caso 

algum candidato aprovado desista ou seja penalizado, outros acadêmicos poderão ser 

convocados. 

 7.4.2. A Diretoria da LANPsi poderá usar essa lista de remanescentes para 

convocar membros no período seguinte, se assim o considerarem necessário. Isto é, 

poderá não necessariamente dispor de um novo processo seletivo no período seguinte. 

8 DAS ATIVIDADES 

8.1. Os acadêmicos selecionados serão membros efetivos (ligantes) da LANPsi, devendo 

cumprir com todos os preceitos do Estatuto. 

8.2. O acadêmico deve demonstrar-se disponível para as atividades a ele estabelecidas, 

com participação exigida em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das atividades 

obrigatórias desenvolvidas pela LANPsi. 

8.3. Ao final do prazo, os acadêmicos têm direito a um certificado de participação como 

membros efetivos (ligantes) da Liga Acadêmica de Neuropsicologia – LANPsi da 

Faculdade UNINASSAU – Campus Petrolina, no qual constará a carga horária que 

cumpriram durante o período vinculado à Liga, em conformidade com o Estatuto.  

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. A LANPsi reserva-se ao direito de alterar, após o consentimento da Coordenadora da 

LANPsi e Diretoria as datas de realizações das apresentações previstas neste Edital, bem 

como de cancelar o processo seletivo, por motivos fortuitos ou de força maior. Em 

qualquer desses casos, porém, a LANPsi responsabiliza-se por dar, com a devida 

antecedência, ampla divulgação as alterações feitas. 

9.2. A data de início das atividades da LANPsi e da apresentação dos novos membros 

será comunicada com antecedência por email. 

 9.2.1. A ausência não justificada na primeira reunião será considerada desistência. 
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 9.2.2. Caso a data seja alterada, todos serão avisados previamente. 

9.3. Na reunião, os acadêmicos serão informados a respeito da área de atuação da 

LANPsi, bem como da necessidade de disponibilidade e interesse para participar das 

atividades da Liga. 

9.4. Ao final da reunião, os novos membros receberão o Termo de Responsabilidade 

via e-mail, que deverá ser assinado e encaminhado para a Diretoria da LANPsi através do 

email: neuropsi.la@gmail.com. 

9.4.1. Ao preencher o termo, o acadêmico estará oficializando o seu ingresso como 

membro efetivo (ligante) da Liga Acadêmica de Neuropsicologia - LANPsi. 

9.4.2. O acadêmico terá um prazo de 3 dias úteis para o envio do Termo de 

Responsabilidade. Caso o corpo de Diretores não confirme o recebimento do Termo, isso 

se configurará como desistência. 

9.5. O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, 

oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para reingresso 

posterior. Posto isso, poderá ocorrer a convocação de outros candidatos a partir da lista 

de classificação. 

9.6. Se por qualquer motivo um dos associados for excluído ou abandonar suas atividades, 

a Diretoria reserva-se ao direito de preencher a vaga por meio de lista de remanescentes 

a partir da seleção realizada. 

9.7. Os candidatos classificados para lista de espera não têm garantias quanto à 

convocação. 

9.8. Acadêmicos que não demonstrarem compatibilidade com a área de atuação e/ou dos 

horários para participar das atividades da Liga serão ELIMINADOS, sendo realizada a 

convocação os acadêmicos da lista de espera. 

9.9. São meios oficiais para comunicação de dúvidas o Instagram (@lanpsinassau) e o 

email (neuropsi.la@gmail.com). 

9.10. Em caso de não cumprimento efetivo e participativo nas atividades propostas pela 

LANPsi, o acadêmico estará sujeito a infrações e penalidades, podendo acarretar em 

desligamento imediato, sendo este avaliado através de Assembleia Geral, assim conforme 

disposto o Estatuto da LANPsi 

9.11. O candidato que não seguir ou descumprir as disposições deste Edital ou aquelas 

comunicadas posteriormente por e-mail será desclassificado. 

9.12. Todos os casos omissos nesse Edital serão analisados pelo corpo de Diretores da 

LANPsi, em Assembleia Deliberativa convocada para esse fim. 

9.13. O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

mailto:neuropsi.la@gmail.com
mailto:neuropsi.la@gmail.com
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ANEXO I  – CRONOGRAMA 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 

17 de Janeiro a 04 de Fevereiro de 2022 

 

ENVIO DAS INFORMAÇÕES 

DAS APRESENTAÇÕES 

 

04 de Fevereiro de 2022 

 

DIA 1 - APRESENTAÇÕES 

 

11 de Fevereiro de 2022 

 

DIA 2 - APRESENTAÇÕES 

 

12 de Fevereiro de 2022 

 

 

RESULTADO FINAL 

 

14 de Fevereiro de 2022 
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ANEXO II  – BAREMA PARA A AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE 

ARTIGO CIENTÍFICO DO PROCESSO SELETIVO 2022.1 

 

PONTUAÇÃO 

 

CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

 

 

 

1 ponto 

 

ESTRUTURAÇÃO 

 

Neste critério será avaliado quanto a construção e aparência da 

apresentação de slides, bem como erros de construção, 

articulação de ideias e ortografia. 

 

 

 

 

3 pontos 

 

DOMÍNIO SOBRE O TEMA PROPOSTO 

 

Neste critério será avaliado o domínio que o candidato tem 

sobre a ideia proposta pelo artigo enviado, demonstrando 

entendimento do conteúdo solicitado. 

 

 

 

 

 

1 ponto 

 

 

 

 

ENTREVISTA PESSOAL 

 

Os 5 (cinco) minutos finais são reservados para 

questionamentos pessoais por parte da Diretoria e Professora 

Orientadora, por exemplo, do interesse em participar da Liga 

Acadêmica  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pontos 

 

ADEQUAÇÃO AO TEMPO 

 

Neste critério será avaliado se o candidato soube distruibir de 

maneira uniforme e de acordo com o grau de importância dos 

assuntos de seu artigo. Tendo em mente que, uma apresentação 

pode ter abordado o conteúdo de forma satisfatória sem que o 

tempo máximo estipulado tenha sido atingido. Por outro lado, é 

possível que o tempo seja extrapolado e, mesmo assim, os 

objetivos não tenham sido atingidos. 

 

Extrapolações do tempo máximo de 10 (dez) minutos resultarão 

em decréscimo da pontuação do candidato, pois o tempo é um 

aspecto que determina a organização dos conteúdos abordados e 

deve ser respeitado para que o cronograma estabelecido não 

seja prejudicado. 
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3 pontos 

 

CLAREZA E LINGUAGEM ADEQUADA 

 

Será avaliado se o candidato consegue transmitir com 

clareza o artigo, bem como de fazer inferências lógicas e de 

sua organização sequencial (é necessário que tenha um 

começo, meio e fim) sobre o assunto abordado. As normas 

da ABNT na apresentação de imagens e tabelas devem ser 

respeitadas, bem como as referências apresentadas, durante 

toda a apresentação, devem obedecer às normas da ABNT. 

 

 

 

 

 

 

 

Weltmam J. Lima Filho 
Presidente da LANPsi 

 

Dayana Evelin P. S. Santos 
Vice-Presidente da LANPsi 

 

Denise D. Almeida 
Coordenadora da LANPsi 

 

 


