
 

 

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO - UNIFAMETRO 
DIREÇÃO ACADÊMICA 

 
PROCESSO SELETIVO PARA MONITORES DA LIGA DO ENVELHECIMENTO 

ATIVO E SAÚDE DO IDOSO (LEASI) 
 

EDITAL Nº 07/2019 – DA 
 

 
A Diretoria Acadêmica do Centro Universitário Fametro - UNIFAMETRO, por meio 
da Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem, no uso de suas atribui-
ções e considerando a Políticas Institucionais de Extensão e Responsabilidade So-
cial nos termos da Resolução Nº 19 de 27 de setembro de 2012 do CEPEX, abre o 
presente processo seletivo para alunos do Curso de Graduação de Enfermagem 
para o preenchimento de vagas de monitoria voluntária na Liga do Envelhecimento 
Ativo e Saúde do Idoso (LEASI), no período de abril a dezembro de 2019. 
 
 
1) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
A Liga do Envelhecimento Ativo e Saúde do Idoso (LEASI) é uma iniciativa do Nú-
cleo Docente Estruturante (NDE), Programa de Monitoria e Iniciação Cientifica 
(PROMIC) e da Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem e visa 
promover o aprimoramento da formação profissional dos estudantes através de 
uma experiência de intervenção no âmbito da formação política e cidadã junto a 
grupos de idosos da comunidade, além de experiências em uma Instituição de 
Longa Permanência para Idosos (ILPI). 

 
As atividades serão realizadas sob orientação de professor-supervisor do corpo 
docente do Curso de Graduação em Enfermagem.  

 
As atividades serão desenvolvidas junto ao Centro Universitário Fametro – UNI-
FAMETRO. 
 
 
2) DOS CAMPOS DE PRÁTICA E VAGAS 
 
As atividades da LEASI terão como principal cenário a promoção do envelhecimen-
to ativo junto aos idosos participantes, a partir de atividades desenvolvidas pelos 
acadêmicos em meio aos encontros e visitas ao ILPI. 

 
Haverá 04 vagas para o curso de Enfermagem do Centro Universitário Fametro- 
UNIFAMETRO. A ocupação das vagas se dará mediante ordem de classificação 
dos candidatos no processo seletivo. 
 
 
 
3) DO CALENDÁRIO 



 

 

 
 

 

Divulgação do Edital de Seleção 05/04/2019 

Prazo Final de Inscrição 19/04/2019 

Divulgação da homologação das inscrições 22/04/2019 

Prova escrita           23/04/2019 

Divulgação dos classificados para apresentação 
oral 

         25/04/2019 

Apresentação Oral 26/04/2019 

Divulgação do resultado final 29/04/2019 

 
 
 
4) DAS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições serão realizadas no período de 05 a 19 de Abril de 2019, através 
do e-mail gpconstruindoamelhoridade@gmail.com mediante envio da Ficha de 
inscrição (modelo em anexo). 

 
 
5) DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 

a) Estar regularmente matriculado no Curso de Enfermagem no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 
6º, 7º ou 8°semestre, comprovado por histórico escolar.  

b) Ter disponibilidade de 05 (cinco) horas semanais para atividades práticas e 
atividades de planejamento, avaliação, produção de relatórios.  

c) Participar dos encontros nas terças-feiras no horário de 16hs ás 17hs ou das 
atividades na ILPI (horários a combinar). 

c) Comprometer-se com a LEASI e na consecução dos seus objetivos, adotando 
atitude ética no desenvolvimento de suas atividades delineadas pelo Profes-
sor-supervisor. 

 
 
6) DO PROCESSO SELETIVO 
 

6.1. A seleção se dará mediante a realização da avaliação escrita dissertativa 
(1° etapa) sobre a temática do envelhecimento ativo. Os candidatos devem 
apresentar os documentos abaixo: 

               a) Comprovante de matricula  
           b) Histórico escolar  
 
6.2. Os classificados na primeira etapa deverão realizar a segunda etapa da se-

leção, tratando-se de uma Apresentação oral (10 min) sobre uma temática 
da sua escolha que englobe o envelhecimento ativo. 
 

 
6.3. Serão desclassificados do processo seletivo que trata este edital, o candida-

to que: 
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a) Não entregar ficha de inscrição nos dias indicados;  
b) Não cumprir com os requisitos e critérios de inscrição especificados nos 

itens 04 e 05 deste edital; 
c) Não participarem da avaliação escrita e/ou apresentação oral; 
d) Não entregarem os documentos necessários na avaliação escrita. 

 
6.4. Serão observados os seguintes critérios de desempate aplicados na se-

quência abaixo: 
a) Maior pontuação na média de nota do histórico escolar; 
b) Menor número de reprovação no histórico escolar; 
 

 
7) DO RESULTADO 
 

O resultado será divulgado no dia 24 de abril de 2019 no site da UNIFAMETRO, 
Instagram Construindo a melhor Idade ou na coordenação do Curso. Serão clas-
sificados 04 alunos para assumir as vagas e 02 alunos para cadastro de reserva.  

 
 
8) DA ADMISSÃO E TEMPO DE PERMANÊNCIA 
 

a) O ingresso no programa não gera qualquer vínculo empregatício com o Cen-
tro Universitário Fametro- UNIFAMETRO nem com a instituição em que ocor-
rerão as atividades práticas do projeto; 

b) A participação como monitor(a) na LEASI não gera benefícios pecuniários, por 
tratar-se de atividade voluntária com finalidade de desenvolvimento acadêmi-
co e profissional dos discentes; 

c) O período da execução da liga deste edital é de termino do curso do candida-
to selecionado, sendo assim até a sua colação de grau. 

 
 
9) DO DESLIGAMENTO 
 

Será desligado do Programa o monitor que, durante a execução do projeto: 
a) Não participar ativamente das atividades de ensino e extensão; 
b) Obtiver avaliação insatisfatória no exercício da monitoria realizada pelo pro-

fessor-supervisor; 
c) Perder o vínculo a partir do qual ingressou no projeto – aluno que concluir 

abandonar ou trancar o Curso de Graduação de Enfermagem do Centro Uni-
versitário Fametro- UNIFAMETRO; 

d) Praticar ou se envolver em ações não condizentes com os objetivos do proje-
to. 

 
 
 
 
10) DA CERTIFICAÇÃO 



 

 

 
 

 
Os monitores com presença mínima de 85% da carga horária total de horas re-
ceberão certificação de sua participação voluntária na liga. Em caso de presen-
ça menor o monitor receberá uma declaração de participação. 

 
11) CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos serão deliberados pela coordenação do Curso e coordena-
dor. 
 

 
 

Fortaleza, 29 de Março de 2019. 
 

 
 

Profª Ma. Edna Maria Dantas Guerra 
Coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766360Z3


 

 

 
 

ANEXO DO EDITAL Nº 07/2019 – DA 
 

PROCESSO SELETIVO PARA MONITORES DA LIGA DO ENVEHECIMENTO 
ATIVO E SAÚDE DO IDOSO (LEASI) 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
Nome: 
______________________________________________________________ 
 
Nº Matrícula: ___________________________  
 
Semestre atual: ___________________ 
 
Endereço: _____________________________________________________ 
 
Bairro: _____________________________________CEP: ______________ 
 
Telefone: _________________________________ 
 
Email: _________________________________ 
 

 

Eu, ___________________________________________________________ ins-

crito(a) no processo seletivo para monitoria da Liga do Envelhecimento Ativo e Sa-

úde do Idoso (LEASI) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIFAMETRO 

com os dados especificados acima, declaro ter conhecimento e aceito os termos do 

Edital de Seleção bem como comprometo-me, sendo aprovado, a: dedicar-me às 

atividades do curso de graduação e a LEASI ; dedicar 5 horas semanais às ativida-

des da liga, conforme as orientações1. 

 
Fortaleza, _______ de Abril de 2019. 

 

 

 

 

                                                 
1  A Ficha deverá ser enviada para o e-mail gpconstruindoamelhoidade@gmail.com até às 

22h do dia 19 de Abril de 2019. 

 


