
EDITAL PROSEL LAGG
2022

A Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia UESB-FASA tem a satisfação de realizar o seu processo
seletivo para seleção de novos membros para o período de 2022.2. As inscrições estarão abertas a partir
do dia 30/04/2022. Para ser passível de participar do processo de seleção de novos membros, os
participantes devem estar cientes e preencher as seguintes condições estabelecidas neste edital.

1) OBJETIVO:
A LAGG fundamenta-se teórica e metodologicamente nos preceitos da Geriatria e da

Gerontologia. A Geriatria é a especialidade médica voltada ao estudo, à prevenção e ao tratamento de
doenças e da incapacidade em idosos, e a Gerontologia ocupa-se do processo de envelhecimento em
suas dimensões biológica, psicológica e social. Ancorada nos três eixos indissociáveis do ensino
superior: ensino, pesquisa e extensão, a LAGG tem entre suas finalidades colaborar na atualização,
aprofundamento e difusão dos conhecimentos técnicos e científicos na área da Geriatria e da
Gerontologia. Como forma de fomentar a difusão dessa área de conhecimento e a integração entre a
universidade, a sociedade, as comunidades científicas, as instituições e as entidades de classes, a Liga
propõe estudar amplamente a temática através de palestras, seminários, discussões de casos clínicos,
sempre mediados por profissionais da área. Além disso, serão promovidas práticas em ambientes
propícios com o intuito de preparar e gerar intimidade do estudante com o universo geriátrico e
gerontológico.

2) INFORMAÇÕES GERAIS

2.1) INSCRIÇÃO:
As inscrições estarão abertas a partir do dia 30/04/2022 (sábado).

A inscrição do candidato será feita através do email: laggvca@gmail.com com as seguintes
informações: Nome completo, ano do curso, comprovante de matrícula, histórico escolar com média e
número do WhatsApp.

2.2) VAGAS:
Serão disponibilizadas 18 VAGAS aos estudantes matriculados na UESB Vitória da Conquista/Jequié e
Faculdade Santo Agostinho (FASA); será respeitada a seguinte divisão:

▪ 12 vagas para a UESB:
- para o 3º e 4º semestres (2º ano)
- para o 5º e 6º semestres (3º ano)

▪ 6 vagas para FASA:
- para o 3º e 4º semestres (2º ano)
- para o 5º e 6º semestres (3º ano)

Com caráter transdisciplinar, a LAGG terá suas vagas preenchidas por acadêmicos das seguintes
áreas de conhecimento: Medicina, Direito, Psicologia, Fisioterapia e Linguística.

De acordo com as necessidades da Liga e a quantidade e qualidade dos candidatos inscritos, a
disposição das vagas poderá ser alterada com esclarecimentos aos inscritos e respeitando sempre os
escores alcançados pelos candidatos de acordo com os baremas adotados pela comissão avaliadora.
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2.3) PRÉ-REQUISITOS:
Os candidatos devem ser acadêmicos de Medicina, Direito, Psicologia, Fisioterapia e/ou

Linguística, regularmente matriculados e cursando uma das turmas concorrentes estabelecidas no
tópico “2.2 Vagas”. Além disso, devem possuir um turno semanal disponível para reuniões, aulas e/ou
práticas que serão delimitadas a depender do ciclo de atividade estabelecido em pautas internas da
LAGG, plausível de desligamento caso não cumpra a carga horária estabelecida em estatuto.

3) CRONOGRAMA:

30/04/2022 - Abertura das inscrições para o PROSEL.
08/05/2022 - Fim das inscrições para o PROSEL.
11/05/2022 (18:00 – 22:00h) - Entrevista.
13/05/2022 - Resultado do PROSEL.

As datas acima estão passíveis de modificações a depender da quantidade de candidatos inscritos. Qualquer
alteração será previamente comunicada no Instagram da LAGG (@laggvca).

4) SOBRE O PROCESSO AVALIATIVO:
O PROSEL constará de UMA ETAPA. Sendo constituída por entrevista particular buscando compreender

o interesse do participante perante a Liga, avaliar a disponibilidade, e apreciar o currículo do candidato.

1ª ETAPA:
A primeira fase constará de uma entrevista com perguntas abrangentes quanto ao

interesse e expectativas do participante à sua participação na LAGG-UESB/FASA e perguntas
direcionadas às atividades curriculares e extracurriculares que o acadêmico já participou.
Nesta etapa, não serão requisitados conhecimentos acadêmicos prévios.

5) RESULTADO:
A contagem de pontos será realizada por um BAREMA PADRONIZADO e preenchido pela

banca avaliadora no momento das etapas avaliativas. Os candidatos que alcançarem as maiores
pontuações em sua cota de vagas serão convocados como membros efetivos da LAGG.

Para fins informativos, como critério de desempate, será adotada a média do histórico
escolar ou coeficiente de rendimento, coletado no momento da inscrição do candidato.

O resultado será divulgado no dia 13/05/2022 através do Instagram da liga (@laggvca) e os
participantes poderão solicitar sua pontuação de forma individualizada entrando em contato com a
liga por e-mail (laggvca@gmail.com) ou diretamente pelo Instagram (@laggvca).

CONTATOS DA LIGA

Instagram: @laggvca
E-mail: laggvca@gmail.com

(Maria Eduarda Roberto - Presidente)
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