
 

 

 
EDITAL PROEX Nº 24/2021 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA A  

LIGA ACADÊMICA DE          ESTUDOS MORFOFUNCIONAIS - LAEM 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS  

DIRETORIA DE EXTENSÃO 

COORDENADORIA DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex), da Universidade 

Estadual do Tocantins (Unitins), por meio do curso de Enfermagem – Câmpus 

Augustinópolis, torna público o Edital para a seleção de alunos(as) dos cursos de 

Enfermagem e Medicina da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) - Câmpus 

Augustinópolis, interessados(as) em atuar voluntariamente junto ao Projeto de Extensão 

LIGA ACADÊMICA DE ESTUDOS MORFOFUNCIONAIS - LAEM. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A Liga Acadêmica de Estudos Morfofuncionais (LAEM), vinculada ao curso de 

Enfermagem da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) - Câmpus Augustinópolis, é 

uma associação civil e científica livre, de duração ilimitada, sem fins partidários e lucrativos, 

que reúne docentes, graduandos e outros profissionais com comum interesse na área das 

ciências morfofuncionais.  

1.2 A criação da LAEM justifica-se pela importância do aprofundamento teórico-científico 

no que tange às ciências morfofuncionais, visando atuar no estudo das estruturas e alterações 

do corpo humano e suas implicações clínicas, englobando a compreensão interdisciplinar 

entre a Anatomia Humana; Fisiologia Humana; Citologia e Histologia; Embriologia; 

Bioquímica; Imunologia; Fisiopatologia; Genética; Microbiologia e Parasitologia.  

1.3 O preenchimento das vagas para membros da LAEM será regido por este Edital, 

estando aptos a participarem do processo seletivo, discentes regularmente matriculados nos 

cursos de Enfermagem e/ou Medicina do Câmpus Augustinópolis da Universidade Estadual 

do Tocantins (Unitins).  

1.4 Em razão da pandemia da COVID-19, as atividades da LAEM serão realizadas de modo 

híbrido, respeitando todos os protocolos sanitários da Universidade Estadual do Tocantins 

(Unitins), cabendo alteração em caso de retorno total das atividades presenciais.  
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2. DOS OBJETIVOS DA LAEM 

2.1 Promover o ensino, pesquisa e extensão, assim como o desenvolvimento acadêmico 

dos estudantes de Enfermagem e/ou Medicina nas estruturas e alterações morfofuncionais do 

corpo humano; 

2.2 Promover e incentivar atividades de natureza extensionista, que visem o 

aprimoramento da formação universitária dos membros da LAEM na temática das ciências 

morfofuncionais; 

2.3 Desenvolver produções científicas, realizar ações de extensão e eventos científicos, 

visando expandir o ensino dos alunos nas ciências morfofuncionais, bem como articular 

parcerias com outras ligas acadêmicas e instituições para ações; 

2.4 Buscar proporcionar o engajamento dos discentes e comunidade nos estudos dos 

aspectos morfofuncionais, levando informações sobre as alterações estruturais e funcionais 

frente aos processos patológicos.  

 

3. DAS NORMAS E INSCRIÇÕES 

3.1 Poderão se inscrever alunos(as): 

3.1.1 Regularmente matriculados no 1º período de Medicina e 2º ao 8º período de 

Enfermagem da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) - Câmpus Augustinópolis; 

3.1.2 Que tenham cursado ou estejam cursando a disciplina de Anatomia Humana; 

3.1.3 Com disponibilidade para atuar nas atividades da LAEM. 

3.2 As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail laem@unitins.br com o envio das 

seguintes documentações em formato PDF e em um único arquivo: 

a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado 

(https://docs.google.com/document/d/1rZwnslEEWh3fop8m9CHuRujihgx8GUTV/edit?usp=s

haring&ouid=110372794987026157429&rtpof=true&sd=true).  

b) Histórico Acadêmico; 

c) Cópia de documentos pessoais (RG e CPF); 

d) Comprovante de matrícula do semestre. 

3.2.1 No assunto do e-mail deve ser especificado “INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

2021.2 DA LIGA ACADÊMICA DE ESTUDOS MORFOFUNCIONAIS - LAEM”.  

3.3 As inscrições serão realizadas no período de 07 de outubro a 15 de outubro de 

2021, por meio do envio da documentação informada no item anterior. 

3.4 O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela autenticidade 
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dos documentos apresentados na inscrição. 

3.5 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

3.6 Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições após o prazo contado no Cronograma 

deste Edital. 

 

4 DAS VAGAS E SELEÇÃO 

4.1 Serão destinadas ao processo seletivo 15 (quinze) vagas para membros efetivos, e 

que estejam regulamente matriculados nos cursos de Enfermagem e/ou Medicina da 

Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) - Câmpus Augustinópolis. 

4.2 O processo seletivo será composto por duas etapas de caráter eliminatório: 

a) Etapa 1: Prova de conhecimento específico (ANEXO I – conteúdo programático) - 60 

pontos. 

b) Etapa 2: Entrevista (ANEXO II – critérios de avaliação) - 40 pontos. 

4.2.1 Serão classificados para a Etapa 2, aqueles alunos que tiverem no mínimo 70% de 

acertos na Etapa 1. 

4.2.2 A média final será realizada pela soma das notas da etapa 1 (60 pontos) e da etapa 2 

(40 pontos), totalizando 100 pontos. 

4.3 Na hipótese de ocorrer empate de notas, como critérios de desempate, terá 

preferência, sucessivamente, o/a candidato/a que: 

a) Maior nota na etapa 1; 

b) Não integrar outra Liga Acadêmica da Unitins; 

c) Maior idade. 

4.4 A execução do processo seletivo simplificado será de inteira responsabilidade do 

coordenador da Liga Acadêmica de Estudos Morfofuncionais – LAEM, professor Francisco 

Dimitre Rodrigo Santos, e da acadêmica e diretora geral da LAEM, Cianny Ximenes Rodrigues 

Silva. 

4.4.1 Integram a comissão de avaliação das etapas de seleção, os seguintes membros da Liga:  

a) Francisco Dimitre Rodrigo Pereira Santos (Coordenador); 

b) Marcia Guelma Santos Belfort (Subcoordenadora); 

c) Hanari Santos de Almeida Tavares (Orientadora); 

d) Patricia Vieira Martins (Orientadora); 

e) Cianny Ximenes Rodrigues Silva (Diretora Geral); 

f) Hugo Lima Silva (Vice Diretor Geral); 
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g) Arla Fábia Silva Santos (Diretora Administrativa); 

h) Magda Jhessica dos Santos Reis (Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão); 

i) Ana Karoline Lima Silva (Diretora de Comunicação). 

4.5 Compete à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex) da 

Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) a publicação de todas as etapas do cronograma 

deste Edital. 

 

5 DO CRONOGRAMA  

5.1 Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na Página 

de Concursos e Seleções no site da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins).  

5.2 As etapas 1 e 2 serão realizadas de forma presencial, mantendo o distanciamento social 

entre os candidatos, higienização das mãos ao adentrar o Câmpus e uso obrigatório de 

máscara durante todo o processo seletivo. 

5.3  Na Etapa 1, o candidato deverá apresentar documento de identificação com foto (RG 

ou CNH). 

5.4 O não comparecimento nas etapas acarretará na eliminação do processo seletivo.  

5.5 O processo seletivo simplificado será regido por este Edital, conforme cronograma de 

atividades a seguir: 

ATIVIDADES DATA 

Publicação do Edital de Seleção Simplificada 06 de outubro de 2021 

Prazo para recebimento das inscrições 07 a 15 de outubro de 2021 

Homologação e convocação para a Etapa 1 18 de outubro de 2021 

Etapa 1 – Prova de conhecimento específico 20 de outubro de 2021 

Convocação para a Etapa 2 22 de outubro de 2021 

Etapa 2 - Entrevista 26 de outubro de 2021 

Publicação do Resultado Preliminar 28 de outubro de 2021 

Prazo para interposição de recursos (laem@unitins.br) 28 a 29 de outubro de 2021 

Publicação dos resultados das análises dos recursos 03 de novembro de 2021 

Publicação do Resultado Final 05 de novembro de 2021 

Aula inaugural 11 de novembro de 2021 

 

5.6 Serão recebidas inscrições até às 23h59 do dia 15 de outubro de 2021.  

5.7 A etapa 1 será realizada das 14h às 16h, em sala de aula da Universidade Estadual do 

Tocantins (Unitins) - Câmpus Augustinópolis (a divulgação da(s) sala(s) ocorrerá mediante ao 

encerramento das inscrições, pois dependerá do quantitativo de inscritos no processo seletivo). 

5.8 Irão participar da etapa 2 aqueles convocados no dia 22 de outubro de 2021, por meio 
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de chamamento público na Página de Concursos e Seleções no site da Universidade Estadual 

do Tocantins (Unitins), o qual será replicado no instagram da LAEM (@laemunitins). 

5.9 A etapa 2 será realizada das 14h às 16h, em sala de aula da Universidade Estadual do 

Tocantins (Unitins) - Câmpus Augustinópolis (a(s) sala(s) será(ão) divulgada(s) mediante a 

convocação, pois dependerá do quantitativo de aprovados na etapa 1). 

5.10 O resultado de todas as etapas da seleção dos membros serão publicados na Página de 

Concursos e Seleções no site da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), bem como 

pelo perfil no Instagram da LAEM (@laemunitins); 

5.11 Caberá interposição de recurso, enviado pelo(a) inscrito(a), contra os resultados da 

seleção, dentro do prazo estabelecido no cronograma (item 5.5), por meio do e- mail: 

laem@unitins.br. 

5.12 Os recursos interpostos serão avaliados pela coordenação da LAEM e o resultado 

divulgado, conforme previsto no cronograma. 

5.13 O acompanhamento de todas as etapas do cronograma será de responsabilidade da 

coordenação e direção da LAEM, com apoio da Coordenadoria de Extensão e 

Desenvolvimento Social da Proex.  

 

6. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA LAEM 

6.1 As atividades desenvolvidas pela LAEM serão realizadas quinzenalmente, de formato 

híbrido (remoto, utilizando a metodologia de três tempos e presencial). 

6.2 O(a) integrante deverá ter disponibilidade para participar das reuniões e será avaliado(a) 

mediante participação nas atividades da LAEM. 

6.3 O(a) participante deverá ter, no mínimo, 75% de frequência ao final de um ano, para ter 

direito à certificação, assim como consta no Estatuto da LAEM. 

6.4 O(a) integrante deverá ter no mínimo uma produção científica semestralmente. 

6.5 O não cumprimento das normas do Estatuto poderá corroborar na exclusão do 

integrante a qualquer momento.  

6.6 Demais informações e cronograma de atividades serão estabelecidos entre os membros 

da LAEM, posteriormente à seleção dos ligantes.  

 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 A validade da seleção será de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da divulgação do 

Resultado Final e, neste prazo, candidatos/as excedentes poderão ser convocados para 
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substituírem eventuais desistentes. 

7.2 Todos os(as) candidatos(as) aprovados(as) deverão comparecer na primeira reunião da 

LAEM, sem falta. A ausência não justificada será considerada desistência e as vagas 

remanescentes serão preenchidas de acordo com a lista de excedentes. 

7.3 O(a) candidato(a) aprovado(a) que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, 

oficializando o cancelamento e desligamento da LAEM, não sendo permitido o trancamento 

para reingresso posterior. 

7.4 Em caso de dúvidas, entrar em contato com a coordenação e diretoria da LAEM pelo e-

mail: laem@unitins.br. 

7.5 Todos os casos omissos a este Edital serão analisados pela Diretoria da LAEM em 

Assembleia Deliberativa convocada para tal fim, em consonância com a política da Pró- 

Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos – Proex. 

 

 

Palmas-TO, 06 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

KYLDES BATISTA VICENTE 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários  

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 

Ato nº 820-NM 
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EDITAL PROEX Nº 24/2021 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA A  

LIGA ACADÊMICA DE          ESTUDOS MORFOFUNCIONAIS - LAEM 

 

 

ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIAS DA ETAPA 1 

 

Conteúdos: 

-Anatomia do Sistema Muscular  

-Anatomia do Sistema Nervoso 

-Histologia do Tecido Epitelial  

-Histologia do Tecido Conjuntivo  

-Biomarcadores inflamatórios 

 

Referências:  

MOORE, Keith L; DALLEY, Arthur F; AGUR, Anne M. R. Anatomia orientada para a 

clínica. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

(https://drive.google.com/file/d/17jT1ZdMmHzziCw75TkwLK9cXGThHnQqs/view?usp=sha

ring) 

MACHADO, A. Neuroanatomia Funcional. 2ª Ed. São Paulo: Atheneu, 1999. 

(https://drive.google.com/file/d/1Te6ho9eqk25WLXGany2ggAJtOWSRPlTw/view?usp=shari

ng) 

CARNEIRO, José, JUNQUEIRA, L. C. Histologia Básica. 12ª Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. 

(https://drive.google.com/file/d/1pmfOsrfQZhuoZORxLxbYZz4ZJPEmi_HQ/view?usp=shari

ng)  

NELSON, David; COX, Michel M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6ª Ed. Porto 

Alegra: Artmed, 2014. 

(https://drive.google.com/file/d/1J1_t9LRjY6KQGBVfZdfCdET8fzblwuxB/view?usp=sharin

g)  
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ANEXO II 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ETAPA 2 

 

Critério  Pontuação  

Apresentação   

Disponibilidade de tempo   

Habilidade de trabalhar em grupo  

Proatividade relatada   

Experiência em escrita científica   

Comunicação   

Iniciativa durante a entrevista   

Capacidade de solucionar problemas  

Limitações profissionais que precisam ser melhoradas   

Motivação para participar da LAEM  

Total   
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