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EDITAL N°07/ 2014 

SELEÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO - 2014 

 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS torna pública a 

abertura de inscrições para o Programa de Grupo de Estudos Multidisciplinar na Área da 

Saúde do Curso de Fisioterapia ano de 2014, que será realizado no período de 12 de março a 

14 de abril de 2014, das 8h às 19h. A solicitação de inscrição deve ser feita por meio do aluno 

on-line e a documentação confirmatória (item 3.2) deve ser entregue diretamente na 

Secretaria de Cursos (12º andar) da Sede Parque Ecológico. 

 

 

1 OBJETIVO GERAL 

 

1.1 Os Grupos de Estudos baseiam-se na indissociabilidade da pesquisa, do ensino e da 

extensão e objetivam contribuir para o aperfeiçoamento do aprendizado dos alunos de graduação. 

 

 

2. ATRIBUIÇÕES 

 

2.1. Estudantes – Grupo de Estudo 

 

 O aluno deve dedicar-se às atividades do grupo durante 2 (duas) horas semanais, no período 

de agosto de 2014 a julho de 2015, cumprindo a carga horária de 96 horas. 

 

2.1.1 O aluno deverá efetuar sua inscrição e apresentar artigo científico sobre a temática de 

seu grupo no XII Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência, a se realizar em 2015, que 

deverá conter, obrigatoriamente, os resultados finais da pesquisa desenvolvida durante a 

vigência do Grupo de Estudo. Todos os artigos produzidos utilizarão a padronização adotada pela 

Revista Científica do Centro Universitário Christus e estarão sujeitos à análise do professor 

orientador. 

 

2.1.2 Ao término das atividades do(s) Grupo(s), o aluno deverá apresentar à Coordenação de 

Pesquisa e Monitoria artigo sobre o tema desenvolvido no(s) Grupo(s) de Estudos, em formulário I-

7, em duas vias impressas e uma via digital, em CD, estando o arquivo no formato de 

Microsoft Word compatível com a versão 2007. 

 

2.1.3 Elaborar relatório mensal seguindo os formulários G-3, sobre as tarefas desenvolvidas.  

Ao término do Programa, o aluno entregará o relatório final (modelo G-4), seguindo os prazos 

estabelecidos pela Coordenação de Pesquisa e Monitoria do Curso de Fisioterapia. 
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2.2. Professores Orientadores 

 

2.2.1 O professor que coordenar o Grupo de Estudos deverá dedicar-se às atividades do(s) 

grupo(s) durante 2 (duas) horas semanais. Os grupos de estudo ocorrerão no período de agosto 

de 2014 a julho de 2015, cumprindo a carga horária total de 96 horas. 

 

2.2.2 Os professores que coordenarem os Grupos de Estudos deverão ficar à disposição dos 

alunos para a orientação de trabalhos científicos que envolvam a temática do grupo e que sejam 

destinados à participação em eventos de pesquisa. 

 

2.2.3 Os professores deverão apresentar, ao término do Grupo, relatório final das atividades 

(modelo G-4), acompanhado de tabela de avaliação dos participantes por eles elaborada. 

  

2.2.4 Ao término das atividades do Grupo, os professores deverão apresentar projeto coletivo, 

elaborado em conjunto com os alunos, de atividade prática e/ou projeto de pesquisa que aborde o 

tema desenvolvido no Grupo de Estudos. 

 

2.2.5 Ao término das atividades do Grupo, os professores receberão certificado de 

participação. 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 12 de março a 14 de abril de 2014. 

 

3.2. A inscrição se dará da seguinte forma: 

- 1º passo: 

O aluno deverá acessar o aluno on-line com sua matrícula e senha e clicar em serviços ---

solicitação de serviços --- digitar quantidade no serviço desejado = 1 --- clicar em atualizar --- 

selecionar o Grupo de estudo (tema) --- e clicar em confirma. 

 

- 2º passo: 

O aluno, por meio do aluno on-line, deverá imprimir um formulário a ser obtido em: serviços  --  

serviços solicitados  --  clicar em “mais”  --  imprimir o  “pop-up”  que irá aparecer. (Nesta tela, 

constam o nome do aluno, o nº de matrícula, o tema selecionado para o grupo de estudo e o 

número do pedido de solicitação). 

 

- 3º passo: 
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Entregar na Secretaria de Cursos a impressão do pop-up, especificado no 2º passo, e a 

impressão do histórico acadêmico disponível no aluno on-line.  

 

- 4º passo: 

Na Secretaria de Cursos, o aluno, ao entregar os documentos especificados acima, deverá 

assinar uma declaração que ateste sua atual disponibilidade para cumprir cinco horas referentes  

ao grupo de Estudos do qual deseja participar. 

 

3.3.  O aluno deverá acompanhar o status de sua solicitação no aluno on-line em serviços  -

serviços solicitados. 

 

3.4.  Serão indeferidas as solicitações cuja documentação acima não for entregue dentro do 

prazo estipulado no item 3.1. 

 

3.5 Podem inscrever-se alunos de qualquer semestre, regularmente matriculados no Curso de 

Fisioterapia ou em áreas afins do Centro Universitário Christus (Unichristus).         

 

 

4. BOLSA DO GRUPO DE ESTUDO 

 

4.1. A bolsa terá vigência de doze meses, com início em agosto de 2014 e término previsto 

para julho de 2015, ou até a conclusão do Curso de Graduação, caso ocorra em data anterior. 

 

4.2. SOMENTE PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA: Serão contemplados com bolsa os 

estudantes classificados no primeiro e segundo lugares de cada Grupo de Estudo. As bolsas serão 

concedidas por ordem de colocação: 15% para o aluno que for o primeiro colocado e 10% para o 

aluno segundo colocado por ordem de classificação, durante o período de vigência de todos os 

Grupos de Estudos. Os demais estudantes aprovados serão classificados como não bolsistas de 

acordo com o limite de vagas estabelecidas neste edital. 

 

4.3. A concessão da referida bolsa não dá ensejo ao pagamento de benefício direto ao 

contemplado, mas autoriza, tão somente, a concessão de desconto na mensalidade, quando for o 

caso. 

 

4.4. Os discentes que obtiverem as maiores notas serão os bolsistas. Caso haja empate nas 

notas no mesmo Grupo de Estudo, será indicado o estudante com maior média do histórico 

acadêmico (índice de rendimento acadêmico - IRA). Mantido o empate, a bolsa será concedida ao 

estudante que tiver a maior idade. 
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4.5. Estudantes cadastrados nos programas PROUNI com bolsa de 100% da mensalidade 

somente podem concorrer como estudantes não bolsistas no Programa Grupo de Estudos. 

 

4.6. Estudantes que sejam beneficiários do FIES (parcial ou integral) e PROUNI parcial 

deverão, nos períodos de aditamento de seus contratos, se contemplados com bolsa objeto deste 

Edital, informar valor da semestralidade, já com percentual de abatimento conseguido, a seu 

agente financiador para que seja abatido do valor financiado o percentual correspondente à bolsa 

de Iniciação Científica. 

 

4.7. Alunos que entrarem em Regime Especial (RE) durante a vigência da bolsa deverão ter 

temporariamente suspensas suas atividades e, consequentemente, a bolsa, enquanto perdurar o 

RE. O prazo de vigência do Grupo de Estudos será de doze meses e não poderá ser alterado em 

virtude de RE. 

 

4.8. Não é permitido ao estudante (bolsista ou não bolsista) participar simultaneamente 

de outros programas desta IES que requeiram dedicação de carga horária e/ou acumulação 

de bolsas/ percentuais de abatimento, dessa forma, alunos que já possuem alguma bolsa e/ou 

percentual de abatimento, seja concedido pela Unichristus seja por convênios firmados 

com esta Instituição, devem optar por qual bolsa/percentual desejam ser contemplados, pois, em 

nenhuma hipótese, haverá somatório de bolsas / percentuais de abatimento.  Para a assinatura do 

Termo de Compromisso, o estudante (bolsista ou não bolsista) terá, inclusive, de entregar uma 

declaração de que não participa de outros programas desta IES e/ou não acumula bolsas 

concedidas por ela. 

 

 

5. REQUISITOS DO ESTUDANTE PARTICIPANTE 

 

5.1 Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação na área da Saúde do Centro 

Universitário Christus (Unichristus).  

 

5.2 Dedicar-se às atividades do(s) Grupo(s), cumprindo duas horas semanais. 

 

5.3 Possuir Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou maior a 6,0 (seis). 

 

6. REQUISITOS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

6.1. Deverá pertencer ao quadro docente do Centro Universitário Christus (Unichristus) e ser 

portador do título de doutor ou mestre em áreas em que há carência de doutores. 
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6.2. No caso de professores com o título de especialista, o Grupo de Estudo deverá, 

NECESSARIAMENTE, ter o acompanhamento de um professor com o título de mestre/doutor, o 

qual participará como supervisor da pesquisa.  

 

6.3. O professor orientador receberá 2 h/a (duas horas-aula) semanais pelas atividades do 

Grupo de Estudo.  

 

6.4. O Grupo de Estudo poderá ter até dois professores coordenando. Cada um dos 

professores orientadores receberá 1h/a (uma hora-aula) semanal.  

 

 

7. BENEFÍCIOS PARA O ESTUDANTE - GRUPO DE ESTUDO 

 

O estudante bolsista do Curso de Fisioterapia receberá um certificado do Programa Grupo 

de Estudos como bolsista e uma bolsa, para o primeiro e o segundo lugar de cada Grupo de 

Estudos. As bolsas serão concedidas por ordem de classificação (15% para o aluno que for 

primeiro colocado e 10% para o aluno que for segundo colocado) durante o período de vigência de 

todos os Grupos de Estudo.  

 

7.1 Para o Curso de Fisioterapia, a efetiva participação do aluno no Grupo de Estudo valerá 

como atividade acadêmica complementar, devendo-se computar 15 horas nos registros 

cadastrais do estudante, desde que não haja desistência ou desligamento por iniciativa da 

Instituição, antes do término do grupo, e desde que o aluno obtenha 75% de frequência.  

 

7.2 A obtenção das horas de atividade complementar e a entrega do certificado 

correspondente ficarão condicionadas à obtenção de 75% de frequência, à entrega tempestiva de 

artigo individual ao professor orientador, sobre tema relacionado ao grupo de estudos, nos termos 

do formulário I-7, bem como à entrega de declaração de participação no evento mencionado no 

item 2.1.1. 

 

7.3. Todos os outros estudantes de outros cursos e os estudantes não bolsistas 

receberão um certificado de Participação do Grupo de Estudo.  

 

7.4. Os direitos dos estudantes pesquisadores, bolsistas ou não bolsistas estão condicionados 

ao cumprimento integral das atribuições previstas neste Edital e aos regulamentos específicos.  

 

 

8.SELEÇÃO 
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8.1 Os candidatos inscritos deverão se submeter a uma prova dissertativa, que será 

realizada a partir do sorteio de dois dos TEMAS do conteúdo programático proposto previamente 

pelo professor orientador de cada área, de acordo com anexo 1 deste Edital. A prova também 

buscará avaliar o perfil do candidato e sua aptidão para as atividades de pesquisa e estudos 

avançados.   

 

8.2 Das Provas 

 

 A relação dos temas a serem abordados na prova de seleção está descrita nos anexo I 

deste Edital; 

 

 A prova escrita será proposta pelos professores orientadores, previamente validada pela 

Coordenação de Pesquisa e Monitoria do Curso de Fisioterapia. 

 
 A prova escrita será realizada no dia 07 de maio de 2014, horário estipulado de acordo 

com a definição da Coordenação de Pesquisa e Monitoria, no âmbito específico de suas 

atribuições mediante regulamento próprio. 

 
 A prova escrita será dissertativa, e os temas deverão ser desenvolvidos em, no máximo, 40 

linhas, sendo atribuída uma nota que deve variar de zero a 10,0 (dez).  

 
   A prova escrita será dissertativa, e o aluno deverá discorrer sobre o tema indicado em, no 

máximo 40 linhas, sendo atribuído a cada tema uma nota que deve variar de zero a 10,0 (dez). A 

nota da prova escrita será a média aritmética da nota referente aos dois temas sorteados. 

 
 A falta ou o atraso para a realização das provas ensejará na eliminação do candidato, não 

cabendo recursos para essa situação. 

 

8.3. DA APROVAÇÃO 

 

8.3.1 Será aprovado o candidato que obtiver a nota igual a/ou maior que 7,0 (sete). 

 

8.3.2 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a nota obtida. 

 

8.3.3 No caso de empate, serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes critérios de 

desempate: 

                        

Maior nota na prova teórica; 

Maior número de horas-aula cursadas; 

Maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 
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8.3.4 A divulgação do resultado final será feita até o dia 20 de maio de 2014. 

 

8.3.5. O Termo de Compromisso acontecerá em 3 de junho de 2014, em locais e horários a 

serem divulgados pela Coordenação de Pesquisa e Monitoria. 

 

 8.3.6 O não comparecimento do candidato aprovado para a assinatura do Termo de 

Compromisso na data e horários especificados ensejará a convocação imediata dos candidatos 

classificáveis. 

 

8.3.7 Alunos que ingressarem em Regime Especial (RE) durante a vigência do Grupo de 

Estudo deverão ter, temporariamente, suspensas suas atividades, enquanto perdurar o RE. O 

prazo de vigência do Grupo de Estudo será de doze meses e não poderá ser alterado em virtude 

de RE. 

 

9. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS  

 

9.1.1 Tema do Grupo1: Ciências Humanas e Sociais e Saúde Coletiva: uma leitura   

interdisciplinar. 

9.1.2 Tema do Grupo 2: Grupo de Estudos em Neurociências e Educação - (GENE)  

9.1.3 Tema do Grupo 3: Grupo de Estudo em Fisioterapia Pediátrica- (GEFIPE) 

9.1.4 Tema do Grupo 4: Bioética e Humanização na Saúde 

9.1.5 Tema do Grupo 5: Grupo de Estudo de Fisiologia Respiratória 

9.1.6 Tema do Grupo 6: A fisioterapia em Oncologia: Uma visão celular 

     

9.2 Para o Curso de Fisioterapia: 

Professor Orientador Vagas Alunos 

Mônica Cordeiro X. de Oliveira (Grupo 1) 

  

 Mínimo  -  4 vagas 

 Máximo - 10 vagas 

 

Mônica Cordeiro X. de Oliveira (Grupo 2) 

Vilma Leite de S. Pires Albuquerque (Grupo 2) 

Maria Valdeleda Uchoa Morais (Grupo 3) 

Mara Marusia Martins Sampaio (Grupo 3) 

Mirizana Alves de Almeida (Grupo 4) 

Noeme Moreira Maia (Grupo 5) 

Márcia Valéria Brandão dos Santos Martins (Grupo 6) 

Vilma Leite de Sousa Pires Albuquerque (Grupo 6) 
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9.3 Para o funcionamento do grupo, é necessário que se tenha a aprovação mínima de quatro 

estudantes para cada grupo. 

 

9.4 Caso o número de candidatos aprovados seja inferior a quatro, caberá à Coordenação de 

Pesquisa e Monitoria deliberar acerca da manutenção, ou não, da oferta do respectivo grupo. 

 

 

10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

10.1 As atividades do Grupo de Estudo terá início a partir do dia 04 de agosto de 2014 

 

10.2 Os Grupos funcionarão semanalmente, sob a coordenação dos professores. Os grupos 

terão 96 horas para realizar as atividades como encontros teóricos, elaboração dos artigos 

científicos, apresentação em encontros de iniciação científica, congressos e publicações. 

 

 

11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DO GRUPO DE ESTUDO. 

 

11.1. As normas e critérios de acompanhamento e avaliação do programa estão definidas e 

regulamentadas em norma específica. 

 

11.2. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas junto à Coordenação de 

Pesquisa e Monitoria do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Christus – Unichristus - 

poderá haver suspensão temporária do programa no que concerne ao professor e desligamento do 

aluno e/ou professor, a critério da Coordenação de geral e Coordenação do Grupo de Estudos e da 

Comissão de Acompanhamento do programa.  

  

11.3. O aluno poderá se desligar do Grupo de Estudos, mediante requerimento firmado por 

ele ou por decisão escrita e fundamentada do professor ou da Coordenação de Pesquisa e 

Monitoria do Curso de Fisioterapia, por uma ou mais das seguintes razões: 

 

 -  Mais de duas faltas injustificadas, a critério discricionário do professor; 

 -  Descumprimento reiterado das tarefas atribuídas pelo professor; 

 - Prática de qualquer ato ofensivo às regras de disciplina do regulamento do Centro 

Universitário Christus (Unichristus). 

  

Parágrafo único. No caso de desligamento de um dos professores, se houver no grupo outro 

professor da mesma linha de pesquisa, caberá às comissões de acompanhamento do Programa do 

Grupo de Estudo a decisão sobre a eventual realocação dos alunos.  
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12. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 

12.1 A avaliação dos alunos será feita pelos professores dos Grupos, levando-se em 

consideração a assiduidade, a participação, o interesse pelo tema e a disponibilidade para 

pesquisas científicas e atividades práticas que envolvam o assunto. 

 

 

13. CLÁUSULA DE RESERVA 

 

Parágrafo único. O Conselho Superior  -  (CONSU) do  Centro Universitário Christus reserva-se o 

direito de resolver os casos omissos bem como as situações não previstas no presente edital. 

 

 

14. DOS RECURSOS 

 

Parágrafo único. Das decisões tomadas pelo CONSELHO SUPERIOR – (CONSU) DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS não caberá qualquer recurso 

 

 

 

Fortaleza, 11 de março de 2014 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Ribeiro da Silva Filho  

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 

Centro Universitário Christus- UNICHRISTUS 

 

_______________________________________ 

Prof.ª Ms. Romina Andrea de Arruda Mourão 

Coordenadora Geral do Curso de Fisioterapia. 

 

_____________________________________ 

Prof.ª Dra. Vilma Leite de Sousa Pires Albuquerque. 

Coordenação de Pesquisa e Monitoria Curso de Fisioterapia 
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ANEXO I   

Conteúdos para as provas de seleção: 

Grupo Professor 

Ciências Sociais e Saúde Coletiva: 

uma leitura interdisciplinar. 

Profª Mônica Cordeiro Ximenes de Oliveira 

TEMAS DA PROVA 

Tema 1- O Objeto e a Prática da Saúde Coletiva: o campo demanda um novo profissional. 

Tema 2- Formação Interdisciplinar: efetivando propostas de promoção da Saúde no SUS. 

Tema 3- Aproximação da Fisioterapia e Saúde dos aspectos humanos e sociais. 

Tema 4- A Saúde e suas Determinantes Sociais.  

Tema 5- Humanização e Educação em Saúde. 

 

 

 

Grupo Professor 

Grupo de Estudos em Neurociências 

e Educação-(GENE)  

 

Profª  Vilma Leite de S.. Pires Albuquerque 

Profª  Márcia Valeria Brandão dos S, Martins    

Profª  Mônica Cordeiro Ximenes de Oliveira 

 

TEMAS DA PROVA 

Tema 1- Células Nervosa (Neurônios e Células da Glia- Estrutura e Função) 

Tema 2-  Potencial de Repouso 

Tema 3-  Potencial de Ação (Fases e Bomba de Sódio e Potássio) 

Tema 4- Transportes Membranares  

Tema 5- Sinapse Química e Função Dos Neurotransmissores. 

Grupo Professor 

Grupo de Estudo em Fisioterapia 

Pediátrica- (GEFIPE) 

   Profª Maria Valdeleda Uchoa Morais  

   Profª Mara Marusia Martins Sampaio 

  

 

TEMAS DA PROVA 

Tema 1- Diferenças anatômicas da criança 

Tema 2- Desenvolvimento motor de 0 a 12 meses 

Tema 3- Reflexos primitivos 

Tema 4- Reflexos Posturais 

Tema 5- Humanização na assistência de Fisioterapia Pediátrica 
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Grupo Professor 

Bioética e humanização na Saúde  

 

Profª Noeme Moreira Maia (Grupo 5) 

 

 

Tema  1- Bioética Clínica 

Tema  2- Bioética e Pesquisa 

Tema  3- Bioética e Educação 

Tema  4- Bioética e Saúde Coletiva 

Tema  5- Cuidados Paliativos 

Grupo Professor 

Grupo de estudo de Fisiologia Respiratória  

(FISIORESP) 

   Profª   Mirizana Alves de Almeida   

    

TEMAS DA PROVA 

Tema 1- Bases da Fisiologia Respiratória (Anatomia e Histologia do Sistema Respiratório). 

Tema 2- Mecânica Ventilatória 

Tema 3- Troca e Transporte dos Gases Respiratórios. 

Tema 4- Regulação da Respiração. 

Tema 5 – Avaliação da Função Pulmonar. 

Grupo Professor 

A fisioterapia em Oncologia: Uma 

visão celular 

   Profª   Márcia Valéria Brandão dos Santos Martins   

   Profª  Vilma Leite de Sousa Pires Albuquerque 

 

TEMAS DA PROVA 

Tema 1- Classificação e características Gerais das Neoplasias. 

Tema 2- Exames diagnósticos. 

Tema 3- Tipos de tratamentos. 

Tema 4- A importância do conhecimento do profissional da área de Saúde sobre a “doença do 

século”: O Câncer. 

Tema 5 - O fisioterapeuta oncológico. 


