
 

Edital de Seleção 

Development Program for Student Leaders 2022 

 

O Centro Universitário La Salle – Rio de Janeiro convida os alunos de todos os cursos e períodos 

para participarem do processo seletivo do “Development Program for Student Leaders 2022”, 

que acontecerá entre os dias 03 de março e 12 de maio de 2022, em sessões semanais em formato 

virtual. O programa é composto por encontros síncronos que serão realizados sempre às quintas-

feiras, às 11h no horário de Brasília, e atividades assíncronas com alunos de outras IES da rede 

La Salle ao redor do mundo. 

1. Dos objetivos do programa  

Destinado aos estudantes que atuam enquanto líderes nas atividades de suas IES, o programa será 

centrado em liderança Lassalista em um contexto global e multicultural. O objetivo é que os 

participantes possam aprofundar seu conhecimento sobre a missão lassalista, assim como criar 

suas próprias redes internacionais, através do intercâmbio com palestrantes notáveis e outros 

alunos.  

2. Das inscrições:  

2.1. Estão aptos a participar da seleção os alunos regularmente matriculados nos cursos de 

graduação do Unilasalle-RJ.   

2.2. É necessário que o candidato possua conhecimento intermediário e/ou avançado da língua 

inglesa para acompanhar as atividades do curso. 

2.3. As inscrições serão realizadas através do site da instituição até o dia 23/02/2022.   

2.4 O UNILASALLE-RJ oferecerá 2 vagas aos alunos da instituição.  

 

3. Do processo seletivo:  

3.1. O processo seletivo será realizado em três etapas:  

1ª ETAPA: submissão eletrônica de um vídeo (formato e tamanho), com duração máxima de 5 

minutos EM INGLÊS, em que o aluno disserte a respeito do tema: “Oportunidades e desafios 

do líder global em uma sociedade multicultural”. No vídeo o aluno deverá revelar à comissão 



 

avaliadora sua capacidade de síntese, de articulação de conceitos bem como sua capacidade de 

avaliar criticamente a temática em questão;  

Sugestão de roteiro para gravação do vídeo: 

a) Faça uma breve apresentação pessoal, informe o curso e o período que está cursando; 

b) Em seguida, comece a expor os argumentos que evidenciem os desafios e as 

oportunidades que os líderes precisam administrar em sua atuação em uma sociedade 

multicultural; 

2ª ETAPA: conceito obtido na entrevista virtual cujo propósito é avaliar a capacidade de 

entendimento e interação do candidato na língua inglesa; 

3ª ETAPA: coeficiente de rendimento global do aluno; 

3.2 A Comissão Examinadora dos candidatos será formada por docentes indicados pelas 

respectivas coordenações dos cursos e pela Reitoria.  

3.3 A comissão examinadora ficará encarregada da marcação e realização das entrevistas com os 

candidatos.  

3.4 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem o maior resultado (média 

aritmética considerando os pesos das etapas) na somatória das três etapas de seleção. A cada etapa 

será atribuído um peso: vídeo encaminhado (40%), CR global (20%) e entrevista (40%).  

3.5 As análises dos documentos e do coeficiente de rendimento serão iniciadas no primeiro dia 

útil após o encerramento das inscrições. Candidatos com CR global abaixo de 7,0 não serão 

considerados. 

3.6 As entrevistas serão em formato virtual, agendadas diretamente com os candidatos através de 

e-mail. Estará automaticamente reprovado o candidato que não comparecer à entrevista.  

3.7 O candidato aprovado e classificado que não aceitar as regras e horários das atividades do 

programa tal qual previstos pela IALU assinará o competente pedido de desistência, sendo 

convocado para sua substituição o aprovado com média final no certame imediatamente inferior 

ao desistente. 

3.8 A participação do aluno no programa está condicionada a aceitação final da IALU. 

4. Do resultado:  

O resultado final será disponibilizado no dia 25/02/2022, via e-mail.  



 

5. Cronograma do processo seletivo:  

 

Período de inscrição  

 

Até 23 de fevereiro de 2022 

Entrevistas virtuais 25 de fevereiro de 2022 – em horário a 
ser agendado  

Divulgação dos resultados  25 de fevereiro de 2022 

 


