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A Liga Acadêmica Interdisciplinar de Gerontologia da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões (LAIGUS), por meio deste edital, torna 

público o processo seletivo de 2022.1 que possui como objetivo selecionar novos 

integrantes. 

 

1. FINALIDADE DA LAIGUS 

A Liga Acadêmica Interdisciplinar em Gerontologia da URI Santiago-  

LAIGUS, vinculada à Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões – URI – Santiago, buscando aprofundar o trinômio ensino, pesquisa e 

extensão acerca do envelhecimento humano, mantendo ênfase na 

interdisciplinaridade, visando o desenvolvimento, a promoção, a atualização e a 

difusão de conhecimentos teóricos, práticos, críticos, reflexivos e científicos durante 

a formação acadêmica dos estudantes vinculados, divulgando e difundindo as 

premissas associadas e suas abrangências no âmbito da gerontologia. 

 

2. OBJETIVO DA  LAIGUS 

 

• Despertar o interesse acadêmico acerca da Geriatria e Gerontologia; 

• Munir os participantes da LAIGGUS com informações e conhecimentos 

sobre a saúde da pessoa idosa e processo de envelhecimento; 

• Levar ao público-alvo (idosos), informações sobre envelhecimento 

saudável e o papel de cada pessoa nesse processo; 

• Incentivar os membros da liga a realizar trabalhos voluntários em 

instituições de longa permanência de idosos (ILPIS);  

• Promover palestras, jornadas e encontros com os demais acadêmicos 

da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) a fim de 

despertar o interesse nos cuidados ao idoso. 

 

NORMAS PARA O PROCESSO SELETIVO:  

 

3. PARTICIPAÇÃO 

 



3.1 Membro efetivo Ligante: Poderão participar do concurso alunos 

regularmente matriculados em qualquer um dos Cursos de Graduação presencial ou 

EAD da URI Campus Santiago, estando cursando do 1º ao 10ª semestre. O 

acadêmico interessado deverá possuir disponibilidade de horário nas quintas-

feiras.Sendo que as reuniões são realizadas quinzenalmente. 

 

3.2. MembroAssociado:Profissionais relacionados a área e estudantes de 

pós-graduação na área. 

 

4.CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1Deverá preencher o formulário de inscrição, que estará disponível no site 

da no URI Santiago no 

link:https://docs.google.com/forms/d/1_orILVLwBOAjG1Q77QQwPN-

hDlJA7KiMV1SKGhIoTRs/edit até o dia 15/02/2022, conforme ANEXO A. 

 

4.2 Membro efetivoLigante: 

• Na realização da inscrição o aluno deverá enviar a carta de intenção; 

• Cada participante poderá enviar somente uma carta; 

• Através do Instagram @laigusuri, por meio de like, compartilhamento, 

marcação de três amigos na postagem oficial de inscrição e publicação em seu 

stories; 

• É de inteira responsabilidade do participante o envio correto da carta. 

 

4.3 Membro Associado: 

• Na realização da inscrição o associado deverá enviar a carta de 

intenção e Currículo; 

• Cada participante poderá enviar somente uma carta; 

• Através do Instagram @laigusuri, por meio de like, compartilhamento, 

marcação de três amigos na postagem oficial de inscrição e publicação em seu 

stories; 

• É de inteira responsabilidade do participante o envio correto da carta e 

Currículo; 
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• Após o encerramento da submissão da carta, não serão permitidas 

alterações. Os arquivos recebidos que estiverem corrompidos, com páginas em 

branco ou que não seguirem as indicações, estarão desclassificados; 

• Serão disponibilizados contatos com a organização em datas 

estabelecidas para esclarecer possíveis dúvidas. 

 

5. INSCRIÇÕES 

• Para participar do Processo Seletivo, o aluno, profissional e pós- 

graduando da área, deverá preencher o formulário de inscrição, que estará 

disponível no site da URI Santiago no 

link:https://docs.google.com/forms/d/1_orILVLwBOAjG1Q77QQwPN-

hDlJA7KiMV1SKGhIoTRs/editAté o dia 15/02/2022, conforme ANEXO A; 

• Na realização da inscrição o Aluno deverá incluir a Carta de Intenção;  

• Profissional ou pós-graduando da área deverá Incluir Carta de Intenção 

e Currículo e através do Instagram @laigusuri por meio de like,compartilhamento da 

postagem oficial de inscrição e marcação de três amigos. 

 

6. COMISSÃO JULGADORA SELEÇÃO DOS LIGANTES E ASSOCIADO 

• As cartas e currículos serão avaliados por um júri constituído por 

professores dos Cursos de Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Psicologia 

escolhidos pela organização do evento, a qual será divulgada no dia 25/02/2022 pelo 

Site da URI; 

• A Comissão Julgadora deverá reunir-se mediante a convocação da 

comissão organizadora do evento, momento em que examinarão as cartas e 

currículos, verificando se estão de acordo com o regulamento e excluindo aqueles 

que não estiverem.  

 

7.SELEÇÃO DOS LIGANTES E ASSOCIADOS 

• Serão destinadas ao processo seletivo 10 vagas para membros 

efetivos e 1 vaga para membro associado;  

• NÃO será delimitado número de vagas para os cursos (Exemplo: 2 

vagas para a Enfermagem; 2 vagas para a Farmácia). 
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• O processo seletivo para membro efetivo ligante será composto por 

duas fases (carta de intenção e entrevista), para membro associado por 3 fases 

(carta de intenção, currículo e entrevista), conforme ANEXO A. 

• As Cartas e Currículos serão apreciados pela Comissão Julgadora, 

utilizando os seguintes critérios: 

 

7.1MEMBRO EFETIVO LIGANTE 

 

FASE INICIAL: Composta pela carta de intenção. Esse segmento totalizará 

10 pontos. 

 

• Critérios para a análise da Carta de Intenção(PESO 5): 

Formatação geral; vocabulário; concordância verbal; clareza e objetividade e 

interesse pela área da Gerontologia, bem como, pela Liga Acadêmica. A carta de 

intenção é um documento no qual o acadêmico discorre por sua apresentação geral, 

sua participação acadêmica, o porquê de ter se interessado pela Liga, bem como, 

seu interesse pela área. 

Observação: Para seguir para a próxima etapa o candidato deverá obter no 

mínimo 2,5 pontos dos itens mencionados anteriormente. 

 

FASE CLASSIFICATÓRIA: Composta pela entrevista. Esse segmento 

totalizará 5 pontos.  

 

• Critérios para a entrevista(PESO 5): 

Será de forma online, via plataforma ‘’GoogleMeet’’ (link da sala será enviado 

posteriormente para o e-mail informado no momento da inscrição). Nesta etapa será 

realizada uma breve prova oral, com 3 (três) questões básicas relacionadas à 

Gerontologia; defesa da carta de intenção, assim como, serão analisados outros 

quesitos importantes na realização de uma entrevista. 

 

7.2 MEMBRO ASSOCIADO: 

 



• FASE INICIAL: Composta pela carta de intenção. Esse segmento 

totalizará 10 pontos. 

Critérios para a análise da Carta de Intenção (PESO 5): 

Formatação geral; vocabulário; concordância verbal; clareza e objetividade e 

interesse pela área da Gerontologia, bem como, pela Liga Acadêmica. A carta de 

intenção é um documento o qual o acadêmico discorre por sua apresentação geral, 

sua participação acadêmica, o porquê de ter se interessado pela Liga, bem como, 

seu interesse pela área. 

Critérios para análise curricular(PESO 2,5): 

• Artigo científico publicado em revista internacional, nacional ou 

regional. Publicação em que o candidato aparece como um dos autores; 

• Projeto aprovado pelo Comitê de Ética; 

• Atividades extracurriculares. Inclui atividades que o candidato 

desempenhou ou desempenhe paralela ao curso de graduação. Incluem neste item 

a participação em projetos sociais ou atividades educacionais extras; 

• Participação de evento científico com apresentação de trabalho. Se o 

candidato participou de congresso, simpósio, encontro ou fórum com apresentação 

de trabalho oral ou pôster. 

Observação: Para seguir para a próxima etapa o candidato deverá obter no 

mínimo 2,5 pontos dos itens mencionados anteriormente. 

 

• FASE CLASSIFICATÓRIA: Composta pela entrevista. Esse segmento 

totalizará 5 pontos.  

 

Critérios para a entrevista (PESO 5): 

• Será de forma online, via plataforma ‘’GoogleMeet’’ (link da sala será 

enviado posteriormente para e-mail informado no momento da inscrição). Nesta 

etapa será realizada uma breve prova oral, com 3 (três) questões básicas 

relacionadas à Gerontologia e também a defesa da carta de intenção, assim como, 

serão analisados outros quesitos importantes na realização de uma entrevista; 

• Ao fim das avaliações, será atribuída uma nota final entre 0 e 10. Os 

alunos,profissionais ou pós- graduando da área que apresentarem a maior 



pontuação receberão a vaga como membro efetivo ligante e membro associado. E 

será disponibilizada a lista de suplentes; 

• A decisão final da Comissão é soberana e irrecorrível, não aceitando-

se contestações. 

 

8.Critérios de Desclassificação: 

O não comparecimento do candidato ou um atraso superior a 10 minutos do 

horário da entrevista. 

 

9. Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são:  

a) Maior pontuação na prova teórica;  

b) Maior pontuação na entrevista;  

c) Maior pontuação na avaliação do currículo.  

Se dois ou mais candidatos possuírem a mesma pontuação final, o critério 

para desempate se dará pela maior pontuação no item CARTA DE INTENÇÃO. 

 

10. LISTA SUPLENTE 

A lista de suplente será composta pelos alunos que PASSARAM PARA A 

FASE CLASSIFICATÓRIA, mas que não se encontram dentro do número de vagas 

previstas neste edital. Esta será válida durante o ano corrente de 2022, sendo que 

se necessário outro processo seletivo em 2023 os acadêmicos de maiores 

pontuações serão chamados, a depender do número de vagas disponíveis para 

entrada na Liga. 

 

11. Cronograma: (ANEXO A) 

• 01/10/2021 - Inicio da 1° fase com a abertura das inscrições;  

• 15/02/2022- Encerramento das inscrições;  

• 15/02/202- Data limite para envio da Carta e Currículo; 

• 25/02/2022- Encerramento da 1° fase com a divulgação do nome dos 

alunos classificados; 

• 08/03/2022 à 10/03/2022- Início da 2° fase com a Entrevista;  

• 11/03/2021 à 14/03/2022- Análise dos resultados finais 



• 15/03/2022- Encerramento da 2° fase com para divulgação dos 

resultados finais da vaga ligante e lista de aprovados e suplentes; 

• A Divulgação do Resultado final das vagas de membro efetivo ligante e 

membro associado, será feita pelo site da URI Santiago no dia 15/03/2022. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS  

• A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros 

à Liga será avisada no momento da divulgação do resultado;  

• O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de 

Desistência, oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para 

reingresso posterior;  

• Se por qualquer motivo um dos associados for excluído ou abandonar 

suas atividades, a Diretoria reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente 

por meio de lista de suplentes a partir da seleção realizada.  

• Todas as etapas de avaliação do candidato serão realizadas de forma 

on-line, em horário previamente informado através de comunicados oficiais, grupo de 

whatsapp e através das redes sociais da LAIGUS e dos cursos participantes da 

mesma.  

 

13. FUNCIONAMENTO DA LIGA:  

As atividades desenvolvidas na Liga acontecem quinzenalmente, nas quartas- 

feiras, no horário das 15:30 às 16:45 da tarde. Tendo em vista o cenário da 

pandemia, nossas reuniões acontecem no momento atual via plataforma 

‘’GoogleMeet’’. No modo presencial elas são realizadas na Universidade URI 

Campus Santigo/RS em sala previamente agendada e informada. Em ambas as 

maneiras, são realizadas apresentações de casos clínicos ou artigos pelos alunos ou 

também por convidados e, todas as atividades tangem a área da Gerontologia. Além 

disso, a Liga realiza eventos, projetos de pesquisa, ensino e extensão. A 

coordenação da Liga é feita pela profª. Dra. Claudete Moreschi. Para mais 

informações: laigus@urisantiago.brou entre em contato pelo nosso Instagram: 

@laugusuri e Facebook: Laigus URI. 

 

 



 

 

 

ANEXO A: 

 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento Edital/ Início 

das Inscrições/ Carta de Intenção / 

Currículo Lattes. 

01/12/2021 

Limite para inscrições e o 

envio da Carta de Intenção e 

Currículo. 

15/02/2022 

Divulgação do resultado da 

primeira fase (*será enviado via e-

mail a todos os candidatos 

inscritos). 

25/02/2022 

Realização das entrevistas  08/03/2022 e 10/03/2022 

Análise dos resultados 

finais. 

11/03/2021 a 14/03/2021 

Divulgação do resultado 

final e também da lista de espera 

(*será enviado via e-mail aos 

participantes da segunda fase e 

publicado em nossas mídias 

sociais e site da URI). 

15/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todas as etapas de avaliação do candidato serão realizadas de forma on-line, 

em horário previamente informado através de comunicados oficiais, grupo de 

whatsapp e através das redes sociais da LAIGUS e dos cursos participantes da 

mesma.  


