
EDITAL DE SELEÇÃO 2021/1 – LANF UFMG

A Diretoria da Liga Acadêmica Neurofuncional da UFMG, no uso de suas atribuições legais, torna
público o presente Edital, que abre a seleção de acadêmicos que desejam atuar como Ligantes da LANF
durante o  primeiro semestre letivo de 2021 na UFMG.

1. DA LIGA ACADÊMICA NEUROFUNCIONAL

1.1. A Liga Acadêmica Neurofuncional – LANF UFMG, é uma organização sem fins lucrativos, sendo um
projeto interdisciplinar, vinculado ao Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e que conta com a participação de docentes e acadêmicos de outros departamentos.

1.2. A LANF é aberta para estudantes de todos os cursos de graduação da UFMG e também para a
comunidade externa.

1.3. A LANF seguirá o calendário acadêmico da UFMG, dando início a suas atividades juntamente com o
começo do primeiro semestre letivo de 2021, no dia 17 de maio de 2021 e encerrando-as no dia 13 de
setembro de 2021.

1.4. As reuniões da Liga serão realizadas prioritariamente às terças-feiras às 19:30 até às 21:30, salvo em
casos de imprevistos e/ou indisponibilidade dos palestrantes. Serão realizadas através da plataforma Google
Meet.

1.5. Para entrar em contato com a LANF envie um e-mail para: lanfufmg@gmail.com.

2. AS INSCRIÇÕES

2.1. Para efetivar a inscrição no processo seletivo, os candidatos deverão preencher este formulário.

2.2. O formulário automaticamente enviará um e-mail para o endereço cadastrado com uma cópia das
respostas registradas. Caso não receba esse e-mail, favor entrar em contato com a Liga pelo endereço de
e-mail disponibilizado acima.

2.3. O processo seletivo estará aberto para inscrições a partir das 18 horas do dia 25 de abril até às 18 horas
do dia 2 de maio de 2021.

2.4. O candidato deverá ter uma conta de e-mail do Google e informar todos os dados obrigatórios
solicitados no formulário, de forma clara.

2.5. Apenas a primeira resposta enviada por cada candidato será aceita.

https://forms.gle/rbW9GmuNTBXQn7NR9


3. DA SELEÇÃO DE LIGANTES

3.1. A seleção dos (as) ligantes compreenderá uma única etapa de caráter classificatório e eliminatório.

3.2. Poderão inscrever-se alunos matriculados a partir do segundo semestre de seus respectivos cursos.

3.3. Serão privilegiados alunos que estão cursando os últimos dois períodos específicos do curso
equivalente.

3.4. Serão privilegiados alunos que foram membros da LANF - UFMG durante o semestre de 2020/2.

3.5. A Seleção será feita de forma anônima, a Diretora do Departamento Pessoal atribuirá a cada candidato
um número aleatório e apenas ele será passado para a Banca Avaliadora.

3.6. O candidato deve estar regularmente matriculado na sua Instituição de ensino.

4. VAGAS

4.1. Esse processo seletivo prevê a seleção de 45 (quarenta e cinco) estudantes de graduação para atividades
de ensino, pesquisa e extensão da LANF.

4.2. 25 vagas serão destinadas a alunos da UFMG e as demais 20 serão destinadas a alunos de outras
instituições. Caso não haja inscrições suficientes de um desses grupos para preencher as vagas previstas, o
outro poderá ocupá-las.

5. DAS OBRIGAÇÕES DOS LIGANTES

5.1. Os acadêmicos selecionados serão membros ligantes da Liga Acadêmica Neurofuncional, ano 2021/1,
devendo cumprir com todos os preceitos do Estatuto da Liga.

O acadêmico deverá obrigatoriamente:

a) participar de, no mínimo, 70% das atividades propostas pela Liga, que serão realizadas prioritariamente às
terças-feiras às 19:30 até às 21:30, salvo em casos de imprevistos e/ou indisponibilidade dos palestrantes.

b) estar de acordo com o Estatuto da LANF – UFMG.

c) ter compromisso e responsabilidade com a LANF - UFMG.

6. DO CRONOGRAMA

Lançamento do edital: 25/04

Período de Inscrição: 25/04 - 02/05

Divulgação de resultado: até dia 16/05/2021.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1- Todos os casos omissos neste edital serão analisados pela diretoria da LANF em Assembleia deliberativa
convocada para esse fim.



7.2 - Os classificados serão considerados membros da LANF-UFMG e estão automaticamente sujeitos ao
estatuto da mesma.

7.3 - O presente edital entra em vigor a partir da data de publicação.

7.4 - A diretoria da LANF decidiu que a cada semestre haverá um novo processo seletivo. Com a ressalva
que os candidatos aprovados nos processos anteriores terão prioridade.

7.5 - Apenas receberão o Certificado de Participação ao final das atividades da LANF - UFMG aqueles
ligantes que seguiram os preceitos determinados no artigo 5° do presente edital;

Belo Horizonte, 25 de abril de 2021.

Diretoria LANF - UFMG


