
 

 

Goiânia, 1 de Setembro de 2020 
 
 

Edital Nº 001/2020 (RETIFICADO) 

 
A Liga Acadêmica de Genética – LAGen ICB UFG, torna público o presente edital e 

convida os interessados a participarem do processo seletivo para novos membros nos 

termos aqui estabelecidos. 

 
1. DA ABERTURA 

 
A Liga Acadêmica de Genética – LAGEN – vinculada ao Instituto de Ciências Biológicas 

da Universidade Federal de Goiás, ICB UFG, comunica que estarão abertas as inscrições 

para o processo seletivo de acadêmicos de cursos afins que contemplem ou não a 

disciplina de Genética em suas grades, para início das atividades em 2020/2. 

 

 
2. DAS VAGAS 

 
2.1. Membros Internos da UFG (1): serão ofertadas 5 vagas para os acadêmicos da 

Universidade Federal de Goiás que estejam cursando regularmente suas atividades 

acadêmicas em cursos de graduação que contenham genética na grade. 

2.2. Membros Internos da UFG (2): serão ofertadas 2 vagas para os acadêmicos da 

Universidade Federal de Goiás que estejam cursando regularmente suas atividades 

acadêmicas na pós-graduação. 

2.3. Membros Internos da UFG (3): serão ofertada 3 vagas para os acadêmicos da 

Universidade Federal de Goiás que estejam cursando regularmente suas atividades 

acadêmicas de graduação independente do curso, abrangendo todos os estudantes de 

graduação de todas as áreas. 

2.4. Membros externos da UFG: serão ofertadas 2 vagas para os acadêmicos de outras 

instituições, sendo privadas ou públicas. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições para entradas de membros serão realizadas entre os dias 01/09/2020 

a 31/10/2020 pelo link https://forms.gle/szbmdoDwrxzb6xrW6 

https://forms.gle/szbmdoDwrxzb6xrW6


 

 
 

3.2. NÃO haverá nenhum tipo de taxa para se inscrever no processo seletivo. 

 
4. DA AVALIAÇÃO E ENTREVISTA 

 
4.1. A primeira avaliação será feita por meio da redação de um texto, de qualquer 

gênero textual, com o tema “Por que desejo entrar na LAGen?”. 

4.2. Por ser de gênero livre, o participante poderá escrever desde poemas e músicas a 

textos narrativos, dissertativos e argumentativos. 

4.3. Os textos poderão ser enviados a partir da divulgação deste edital, sendo a 

submissão contando como inscrição, possuindo um prazo máximo de entrega até o dia 

31/10/2020 pelo formulário https://forms.gle/szbmdoDwrxzb6xrW6 

 
4.4. Normas: 

 
4.4.1. Dentro de sua discussão, o texto terá que abordar os seguintes assuntos: 

4.4.1.1. Como sua trajetória acadêmica pode contribuir para os projetos da liga; 

4.4.1.2. Porque você possui o interesse em ingressar na liga; 

4.4.1.3. O que você entende por divulgação científica e qual sua importância; 

4.4.1.4. Caso você possua, escreva algum projeto em mente que poderá ser executado 

pela liga (não obrigatório). 

 

4.4.2. O texto deve apresentar a seguinte estrutura: 

4.4.2.1. Possuir no mínimo três parágrafos; 

4.4.2.2. Possuir no máximo uma página; 

4.4.2.3. Possuir formato PDF; 

4.4.2.4. Referências Bibliográficas (se houver) 

 
4.4.3. O texto deve conter a seguinte formatação: letra Arial, tamanho 12, espaçamento 

entre linhas simples, autor centralizado, corpo do texto justificado, papel tamanho A4, 

margens superior e inferior =2,5 cm, esquerda =3,00 cm, direita =2,5 cm. 

 
4.4.4. Sendo de caráter classificatório, os candidatos passarão por entrevista virtual com a 

Diretoria vigente da LAGEN onde o mesmo será questionado sobre sua verdadeira 

intenção e disposição para com a Liga. 

 
 

5. DA SELEÇÃO 

 
5.1. A seleção será composta de três (03) etapas: 

 
Primeira etapa: 

5.1.1.1. Sendo de caráter eliminatório, constará na avaliação do trabalho proposto. 

Apenas os projetos que alcançarem a nota mínima de 6 pontos vão para a segunda etapa. 

Não será permitido zerar em nenhum dos critérios de avaliação; 

https://forms.gle/szbmdoDwrxzb6xrW6


 

 

5.1.1.2. A relação de aprovados da primeira etapa será publicada na página oficial 

da LAGEN no Facebook e Instagram no dia 10/11/2020 e os pedidos de reavaliação serão 

aceitos até o dia 12/11/2020 via e-mail da lagen. 

 
 

Segunda etapa: Entrevista 

5.1.1.3. As entrevistas virtuais acontecerão nos dias 16/11/2020 a 20/11/2020, 

horário a ser definido. 

5.1.1.4. A relação final dos aprovados será publicada na página oficial da LAGEN 

no Facebook e Instagram no dia 22/11/2020. 

 
5.2. Os critérios de desempate serão: 

5.2.1. Maior nota no texto; 

5.2.2. Maior nota na entrevista. 

 
5.3. O trabalho possui como nota máxima 10 pontos e apresentará os seguintes critérios 

de avaliação: 

 

Critérios de avaliação Peso 

Obediência às normas e prazos 3 

Originalidade e inovação 1 

Coerência com o tema 4 

Domínio da Língua portuguesa 2 



 

 

 

 

6. Cronograma 

 

Atividades Datas/períodos 

Abertura das inscrições/Término das inscrições 01/09 à 31/10/2020 

Resultado dos trabalhos 10/11/2020 

Pedidos de reavaliação 10/11 à 12/11 

Entrevista 16/11 à 20/11/2020 

Resultado Final 22/11/2020 

 
 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
7.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital poderão 

ser obtidos por meio de mensagem para o endereço eletrônico lagen.ufg@gmail.com da 

Liga Acadêmica de Genética. 

 
7.2. O não cumprimento das exigências regulamentares assim como qualquer falsidade 

e/ou irregularidades nos documentos apresentados, implicará na desclassificação da 

solicitação para participar deste Edital. 

 
7.3. Os casos não contemplados por este edital serão analisados conjuntamente pela 

diretoria vigente e as orientadoras. 

 

 

Ana Flávia Lopes de Morais 

Diretora Executiva da Liga Acadêmica de Genética 

Késsia Laurinho Almeida 

Diretora de Recursos Humanos e Artísticos da Liga Acadêmica de Genética 

mailto:lagen.ufg@gmail.com
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