
FACULDADE DE FILOSOFIA
E CIÊNCIAS HUMANAS

EDITAL DE SELEÇÃO DE PARTICIPANTES
LIGA ACADÊMICA DE NEUROPSICOLOGIA - 2021/2

A Liga Acadêmica de Neuropsicologia (LANePsi), da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), informa a toda a comunidade acadêmica que estão abertas as inscrições para a seleção de
novos participantes (ligantes) durante o período de 17/08/2021 a 31/08/2021.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A LANePsi é uma Liga Acadêmica interdisciplinar, sem fins lucrativos, de caráter 
extensionista, organizada por alunos do curso de Psicologia da Universidade Federal de Minas 
Gerais, com apoio do Departamento de Psicologia. Seu objetivo principal é integrar 
estudantes de diversos cursos de graduação, das áreas da saúde e educação, ampliando o 
conhecimento a respeito da Neuropsicologia enquanto teoria e prática, além de proporcionar 
troca de informações, promoção de eventos e construção de uma rede de contatos que 
contribua para a formação acadêmica mais ampla na área;
1.2 As atividades previstas da LANePsi envolvem encontros entre os participantes para 
discussão dos tópicos relacionados à neuropsicologia e palestras com convidados, além da 
realização de grupos de estudos, palestras abertas e eventos de divulgação científica;
1.3 As atividades da LANePsi serão realizadas na modalidade remota (online), por meio de 
plataformas de videoconferência, enquanto durar a pandemia de COVID-19;
1.4 Aos novos membros ligantes da LANePsi caberá a participação, durante, ao menos, um 
ano (dois semestres letivos), nas atividades da Liga com início em 13 de outubro de 2021 e 
previsão de término ao fim do primeiro período letivo de 2022.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 Poderão se inscrever estudantes regularmente matriculados a partir do terceiro período em 

algum dos respectivos cursos da UFMG ou de outra instituição de ensino superior: 

Biomedicina, Enfermagem, Ciências Biológicas, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina, Musicoterapia, Pedagogia, Psicologia e Terapia Ocupacional; 2.2 

As inscrições ocorrerão entre os dias 17/08/2021 e 31/08/2021;

2.3 As inscrições serão realizadas através do formulário: https://tinyurl.com/lanepsi2021; 2.4 

Para efetivar a inscrição, os interessados devem informar adequadamente todas as 

informações requisitadas no formulário, incluindo o envio do:
a. Histórico acadêmico; e
b. Comprovante de matrícula;
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3. DAS VAGAS

3.1 Serão ofertadas 30 vagas, dentre elas:
a. um mínimo de 10 vagas, (33,3%), para estudantes de Psicologia da UFMG;
b. um máximo de 12 vagas, (40%), para estudantes de outros cursos da UFMG;
c. um máximo de 8 vagas, (26,7%), para estudantes de outras Instituições de Ensino

Superior dos cursos descritos no item 2.1.

3.2 Serão reservadas 15 vagas (50%) para estudantes que ingressaram em suas Instituições de
Ensino Superior por meio de ações afirmativas de acordo com a seguinte divisão:

a. 13 vagas (43,3%) para estudantes pretos, pardos ou indígenas;
b. 2 vagas (6,7%) para estudantes com deficiências.

3.3 Em caso de número inferior de inscrições na modalidade de reservas de vagas, as vagas
excedentes serão destinadas à modalidade de ampla concorrência;

3.4 Serão aceitos como comprovação do direito às vagas reservadas quaisquer documentos
emitidos pela Instituição de Ensino Superior que contenha nome, matrícula e modalidade de
entrada.

4. DOS REQUISITOS

4.1 Estar regularmente matriculado a partir do 3º período em qualquer curso de graduação da
área da saúde ou educação citado no item 2.1;

4.2 Possuir disponibilidade de participação nos encontros quinzenais às quintas-feiras de 18h
às 19h, a partir de outubro de 2021;

4.3 Possuir disponibilidade de 3 horas semanais para realizar leituras e outras ações da Liga,
como divulgação de eventos, em período flexível;

4.4 Possuir disponibilidade para participação em pelo menos 75% das atividades, ao longo
dos dois semestres letivos;

5. DA SELEÇÃO

5.1 A inscrição deverá ser realizada conforme as informações fornecidas no item 2 do
presente edital;

5.2 Serão selecionados para participação como ligantes os estudantes que atingirem maior
pontuação, segundo os critérios abaixo:

a. Análise de experiências acadêmicas relacionadas à Neuropsicologia;
b. Análise das resposta sobre interesse e expectativas;
c. Formação acadêmica e histórico acadêmico.
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5.3 O critério de desempate será a maior proximidade da formatura;

5.4 O resultado final da seleção será informado por email até o dia 06/09/2021.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 A data de início das atividades da Liga Acadêmica será informada juntamente à
divulgação dos resultados;

6.2 Todos os candidatos aprovados deverão enviar confirmação, em prazo máximo de uma
semana (7 dias), afirmando recebimento do resultado final e interesse/disponibilidade para
participar das atividades da Liga Acadêmica:

a. A confirmação deverá ser enviada por e-mail para lanepsi.ufmg@gmail.com;
b. A ausência deste ato será considerada desistência.

6.3 Não será permitido o trancamento para reingresso posterior;

6.4 As vagas remanescentes, advindas de desistência, serão preenchidas através de lista de
espera constituída a partir da seleção realizada, até o início do segundo semestre letivo de
2021 (2021/2);

6.5 O presente edital entra em vigor a partir de sua data de publicação.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2021

Dra. Júlia Beatriz Lopes Silva
Dr. Vitor Geraldi Haase

Coordenadores Docentes da Liga Acadêmica de Neuropsicologia

Carolina Alves Murta
Ingridy das Mercês Gregório
Júlia Gabriela Silva Machado

Luciano da Silva Amorim
Coordenadores Discentes da Liga Acadêmica de Neuropsicologia
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