
 
 

EDITAL SIMPLIFICADO DE PROCESSO SELETIVO PARA O  

GRUPO DE ESTUDOS EM NEUROCIÊNCIA DA UNINASSAU ARACAJU 

 

1. SOBRE O GRUPO DE ESTUDOS EM NEUROCIÊNCIA DA UNINASSAU ARACAJU 

O Grupo de Estudos em Neurociência da UNINASSAU Aracaju (GEN), sob organização e coordenação da Prof. Dra. Katty 

Anne Amador, fundando no ano de 2019, visa estudar, discutir e aprofundar o conhecimento sobre neurociência por meio da 

troca de informações e da execução de projetos em conjunto. Com essa finalidade, serão realizadas reuniões periódicas de 

estudos e debates com os membros, seminários abertos à comunidade de alunos e professores da UNINASSAU e eventos 

abertos à comunidade acadêmica e à sociedade. O GEN pretende contribuir para a especialização do conhecimento na área 

da neurociência e para o processo de formação acadêmica mais ampla dos alunos. 

 

2. PROCESSO SELETIVO 

2.1 O Processo Seletivo para ingresso no GEN no período 2019.1 (PSGEN2019.1) ocorrerá em 2 etapas: 

2.1.1 Primeira etapa: realização de prova teórica escrita. 

2.1.2 Segunda etapa: realização de entrevistas individuais com os candidatos aprovados na segunda etapa. 

2.2 O PSGEN2019.1 visa o preenchimento de até 10 vagas. 

 

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PSGEN-2019.1 

3.1 Estar devidamente matriculado no curso de Enfermagem da UNINASSAU Aracaju para o período 2019.1; 

3.2 Estar cursando entre o 4º e o 10º período;  

3.3 Ter sido aprovado nas disciplinas de Anatomia, Fisiologia e Biologia celular; 

3.4 Preencher e submeter o formulário de inscrição online (conforme item 4); 

3.5 Apresentar todos os documentos solicitados dentro dos prazos estabelecidos por este edital; 

3.6 Estar ciente de todos os termos deste edital. 

 

4. INSCRIÇÕES 

4.1 As solicitações de inscrição serão recebidas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no endereço a 

seguir: https://goo.gl/forms/n7YOxKUV51Rg1tJD2. 

4.2 A veracidade e exatidão dos dados fornecidos no formulário de inscrição é de exclusiva responsabilidade do candidato. 

4.3 O prazo de inscrição é improrrogável e se estenderá de 21 de março de 2019 a 05 de abril de 2019. 

 

5. PROVA TEÓRICA ESCRITA 

5.1 A prova teórica escrita, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada na data provável de 16 de abril de 2019, 

na sede da UNINASSAU Aracaju. 

5.1.1 O horário e local específico da realização da prova teórica escrita serão divulgados por meio de fixação de edital 

específico em murais de aviso da UNINASSAU Aracaju e de publicação no blog do curso de Enfermagem da 

UNINASSAU Aracaju. 

5.1.2 O candidato deverá comparecer no local e horário marcados para a realização da prova escrita com antecedência 

mínima de 15 minutos, munido exclusivamente de caneta esferográfica; 

5.1.3 Não serão aceitas respostas em locais não permitidos, em desacordo com as instruções do caderno de questões 

ou escritas a lápis; 

5.1.4 Não será permitido ao candidato realizar qualquer tipo de consulta, usar aparelhos eletrônicos de qualquer 

natureza ou ausentar-se do local de prova com o caderno de questões; 

5.1.5 Serão considerados sumariamente eliminados deste processo seletivo os candidatos que não observarem as regras 

dos itens 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4 deste edital. 

5.2 A prova teórica escrita será composta de questões objetivas e/ou discursivas sobre temas próprios ou afins da 

neurociência, consoante o Anexo I deste edital, e terá valor máximo de 100 pontos. 

5.3 Serão considerados aprovados na prova teórica escrita os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60 pontos. 

5.4 Serão considerados reprovados na prova teórica escrita e estarão sumariamente eliminados deste processo seletivo os 

candidatos que obtiverem nota inferior a 60 pontos. 

5.5 O resultado da prova teórica escrita e a convocação dos aprovados para as entrevistas individuais serão divulgados por 

meio de fixação de edital específico em murais de aviso da UNINASSAU Aracaju e de publicação no blog do curso de 

Enfermagem da UNINASSAU Aracaju. 

 

6. ENTREVISTAS INDIVIDUAIS COM OS CANDIDATOS 

6.1 Serão convocados para entrevistas individuais apenas os candidatos aprovados na etapa anterior, conforme itens 5.3 e 5.5 

deste edital. 
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6.2 As entrevistas individuais com os candidatos, de caráter classificatório e eliminatório, serão realizadas no período 

provável de 30 de abril a 09 de maio de 2019, na sede da UNINASSAU Aracaju. 

6.2.1 O candidato deverá comparecer ao local e horário marcados para a realização da entrevista com antecedência 

mínima de 15 minutos, conforme item 5.5 deste edital; 

6.2.2 O candidato deverá entregar, nesta ocasião, cópia impressa de seu histórico acadêmico atualizado e 

comprovante de matrícula no período 2019.1, em cumprimento aos itens 3.1 e 3.5 deste edital; 

6.2.3 Em hipótese alguma será aceita outra forma de apresentação dos documentos aos quais se refere o item 6.2.2; 

6.2.4 O candidato que desejar corrigir qualquer das informações fornecidas no formulário de inscrição (item 4 deste 

edital) deverá fazê-lo exclusivamente nesta oportunidade; 

6.2.5 Serão considerados reprovados na entrevista e estarão sumariamente eliminados desde processo seletivo os 

candidatos que não cumprirem os requisitos dos itens 6.2.1 e 6.2.2. 

6.3 Na entrevista individual serão avaliados os seguintes critérios: 

6.3.1 Disponibilidade e compatibilidade de horários para a realização das atividades do GEN; 

6.3.2 Conhecimento e concordância com os objetivos e com a proposta de atividades do GEN; 

6.3.3 Conhecimento e capacidade de argumentação sobre neurociência; 

6.3.4 Eloquência e postura adequada para a realização de atividades acadêmicas em grupo; 

6.3.5 Ideias, sugestões e propostas de atividades que o candidato espera desenvolver no GEN. 

6.4 O desempenho dos candidatos na entrevista individual será quantificado em escala de 0 a 50 pontos. 

6.5 Serão considerados aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 30 pontos. 

6.6 Serão considerados reprovados nesta etapa e estarão sumariamente eliminados deste processo seletivo os candidatos que 

obtiverem nota inferior a 30 pontos. 

 

7. RESULTADO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1 O resultado final do processo seletivo será divulgado na data provável de 14 de maio de 2019 por meio de fixação de 

edital específico em murais de aviso da UNINASSAU Aracaju e de publicação no blog do curso de Enfermagem da 

UNINASSAU Aracaju. 

7.2 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da somatória da pontuação obtida na prova teórica escrita e na 

entrevista individual. 

7.3 Em caso de empate, serão observados os seguintes critérios de desempate, em ordem de prioridade: 

7.3.1 Maior nota na prova teórico escrita; 

7.3.2 Candidato que cursa período mais avançado; 

7.3.3 Maior média final na disciplina de Fisiologia; 

7.3.4 Maior média aritmética simples das médias finais das disciplinas constantes no item 3.3; 

7.3.5 Maior nota na entrevista individual. 

7.4 Serão selecionados para ingresso no GEN os candidatos aprovados em todas as etapas que tenham sido classificados até 

a décima posição. 

  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Casos omissos nesse edital serão dirimidos pela Prof. Dra. Katty Anne Amador ou por representante por ela indicado. 

8.2 O GEN poderá entrar em contato com os candidatos por meio dos dados fornecidos no formulário online de inscrição. 

8.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar as divulgações e convocações deste processo seletivo nos 

meios de comunicação indicados neste edital. 

8.4 Os candidatos devem salvar o endereço de e-mail gen.uninassau@gmail.com em suas respectivas listas de contato 

para evitar que comunicados referentes a este processo seletivo sejam enviados para o lixo eletrônico. 

8.5 Dúvidas a respeito do teor deste edital serão atendidas, exclusivamente, por meio de mensagem escrita endereçada para 

o e-mail constante no item 8.4. 

8.6 O endereço do blog do curso de Enfermagem da UNINASSAU Aracaju, onde serão divulgados os editais específicos 

com convocações e resultados deste processo seletivo, é http://blogs.uninassau.edu.br/conteudo/aracaju/enfermagem. 

 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Potencial de ação no neurônio 

2. Neurônio e Glia 

3. Neuroplasticidade 

 

ANEXO II - LEITURA RECOMENDADA 

• HALL, John Edward; GUYTON, Arthur C. Guyton & Hall Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

• LENT, Roberto. Cem Bilhões de Neurônios. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002. 
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