
 

 
ERRATA - 01 – CHAMADA SIMPLIFICADA PARA GRUPOS DE ESTUDO E PESQUISA 

19/2018 
 

A Coordenação Geral de Pesquisa e Extensão em Saúde, no exercício das suas 
atribuições, torna público a presente errata referente a CHAMADA SIMPLIFICADA Nº 19/2018 
DE GRUPOS DE ESTUDO E PESQUISA, itens 2.1.5 e 7.1 a 7.5, passam a ter a seguinte 
redação: 
 

2. COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE ESTUDO E PESQUISA 

2.1 Líder 

2.1.5 Após aprovação do grupo, deverá selecionar e indicar os alunos que irão compor o seu grupo entre 

os dias 05 a 11 de setembro de 2018, preenchendo o formulário a ser disponibilizado. 

 
7. INSCRIÇÃO, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, INÍCIO DAS ATIVIDADES E OUTRAS 

INFORMAÇÕES 

7.1 A proposta deve ser realizada com o devido preenchimento do ANEXO – I e enviada no formato .pdf 

para o e-mail: cgpes@unichristus.edu.br, com título PROPOSTA – GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA, 

do dia da divulgação dessa chamada até o dia 24 de agosto de 2018. 

7.2 Os resultados dos grupos de estudo e pesquisa selecionados serão divulgados até o dia 04 de 

setembro de 2018 por meio de relação contendo os nomes dos Grupos de Estudos e Pesquisa, a ser 

divulgado no docente on-line.  

7.3 A indicação dos alunos ocorrerá em formulário próprio a ser enviado para cgpes@unichristus.edu.br  

e deverá ser realizada no período de 05 a 11 de setembro de 2018. 

7.4 A Assinatura do Termo de Compromisso ocorrerá entre os dias 13 a 14 de setembro de 2018, no 

atendimento da secretaria de Cursos do Parque Ecológico no horário de 10h ás 21h e na secretaria de 

cursos do Benfica no horário de 13h ás 21h.  

7.5 As atividades dos Grupos de Estudo terão início a partir do dia 17 de setembro de 2018, 

considerando-se o dia da semana em que recai cada grupo.” 

 
Fortaleza, 01 de agosto de 2018. 

 
 

Edson Lopes da Ponte 
Coordenação Geral de Pesquisa e Extensão em Saúde 

Centro Universitário Christus - Unichristus 
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