
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS 

CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO, BENFICA E DOM LUÍS 

CURSOS ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, MEDICINA, ODONTOLOGIA, BIOMEDICINA, 

PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO,ARQUITETURA E URBANISMO, DIREITO 

 

EDITAL 08/2018 - PROGRAMA DE EXTENSÃO – 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DOS CURSOS DA SAÚDE, TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAS 

APLICADAS DA UNICHRISTUS (NICSTS) 

 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS do Campi Parque 

Ecológico, Benfica e Dom Luís torna pública a abertura de inscrições para o Programa de Extensão 

– NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DOS CURSOS DA SAUDE, TECNOLOGIA E CIÊNCIAS 

SOCIAIS APLICADAS DA UNICHRISTUS (NICSTS) relativo ao ano de 2018/2019  dos cursos de 

ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, MEDICINA, ODONTOLOGIA, BIOMEDICINA, PSICOLOGIA, 

NUTRIÇÃO, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO,ARQUITETURA E 

URBANISMO, DIREITO, que serão realizadas no período de 15 de fevereiro a 02 de março de 

2018.  

 

Apresentação do NICTS e suas atividades  

A UNICHRISTUS lança o Programa de Extensão – Núcleo Interdisciplinar dos Cursos da 

Saúde, Tecnologias e Ciências Sociais Aplicadas, NICSTS, numa versão posterior à primeira 

experiência do NICS que se restringia aos cursos da saúde. Desta feita, incorporam-se outras 

áreas de conhecimento, notadamente os cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 

Arquitetura e Urbanismo e Direito com inserção na Comunidade Vicente Pinzon, a partir da 

temática SAÚDE E MEIO AMBIENTE. Para efeito de melhor compreensão junto à comunidade e 

demais parceiros, este se chamará: PROJETO PINZON – UNICHRISTUS E COMUNIDADE EM 

NOVAS DESCOBERTAS.  Esse é o primeiro programa de extensão da Unichristus a envolver 10 

áreas do conhecimento de forma simultânea numa área de grandes vulnerabilidades sociais, 

desafios, mas também com muitas potencias. O Programa consiste no desenvolvimento de 

práticas interdisciplinares, a partir do planejamento e operacionalização de atividades com foco em 

alguns projetos já identificadas como desafios para a comunidade. Assim, grupos de professores e 

estudantes podem agregar-se em pequenos projetos que envolvam de 3 a 4 cursos para a 

realização dessas ações, construindo um diálogo interdisciplinar e uma prática que ultrapassa os 



 

 

limites de cada curso. Essa interação deve ensejar a busca e construção de novos conhecimentos 

e práticas geradoras de respostas criativas, efetivas, com grande potencial de ampliação da 

compreensão dos fenômenos que superam a visão de apenas uma área do conhecimento. Os 

alunos participantes dessa experiência são chamados a ter o ‘espírito Pinzon’, em alusão ao 

descobridor que, em seu tempo, buscou explorar o mundo. É tempo de explorar e redescobrir o 

mundo à nossa volta, oferecendo respostas factíveis, exequíveis, simples, porém eficazes pela 

conjugação de esforços Unichristus e Comunidade. 

Os alunos que participarem do processo seletivo, uma vez aprovados, participarão de uma Oficina 

de formação. As atividades no campo estão previstas para iniciarem-se no ano letivo de 2018. 

Venha e traga toda sua curiosidade e energia. Vamos juntos para novas descobertas! 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 Projeto de extensão e de responsabilidade social, com abordagem Interdisciplinar, que 

desenvolve atividades quinzenais em campo, aos sábados, das 8h30min às 11h30min na 

Comunidade Vicente Pinzon com atividades de planejamento-avaliação-ação semanal, presencial 

no Campus Parque Ecológico para avaliação e planejamento às quartas-feiras das 11h30min às 

13h30min. As atividades iniciam-se dia 7 de abril de 2018 com a oficina de acolhida e o término do 

projeto previsto para março de 2019. 

1.2 Para o desenvolvimento das atividades, os acadêmicos serão organizados, de acordo com a 

carga horária prevista no item 4.2, em escalas sugeridas pela coordenação do projeto, sob 

orientação de docentes dos cursos envolvidos, de acordo com cronograma previamente 

estabelecido. 

1.3 Serão realizadas formações direcionadas aos acadêmicos que vivenciam a interdisciplinaridade 

nas áreas afins da Saúde (Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Biomedicina, 

Psicologia, Nutrição), Direito (Ciências Sociais Aplicadas) e Área Tecnológica (Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo) por meio da ação reflexão-ação na comunidade 

Vicente Pinzon; contemplando aspectos relacionados à promoção da saúde em sentido amplo. 

1.4 O programa será conduzido pela Coordenação Geral do NICSTS e Professores integrantes, 

previamente nomeados pelas coordenações gerais dos cursos que estão mencionados na 

introdução deste Edital. 

 

2.  DOS OBJETIVOS 

2.1 Demonstrar a relevância da interdisciplinaridade no processo da formação acadêmica de 

maneira a produzir capacidade crítica e reflexiva na prática dos diferentes profissionais, criando 



 

 

capacidades para lidar com a realidade urbana, sua complexidade e desafios, estendendo assim a 

compreensão sobre os problemas da cidade. 

2.2 Estimular o diálogo discente-docente-comunidade, desenvolvendo competências e habilidades 

alinhadas aos aspectos éticos, técnicos e humanísticos. 

2.3 Integrar ensino-serviço por meio das atividades interdisciplinares desenvolvidas. 

2.4 Gerar e documentar novos conhecimentos na forma de artigos científicos, cartilhas, manuais, 

entre outros instrumentos que cumpram essa finalidade. 

 

3.  DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS E DO FUNCIONAMENTO DO PROJETO 

3.1 Construção e vivência da interdisciplinaridade entre os cursos da área da saúde, cursos da 

área tecnológica e ciências sociais aplicadas, integrando todos os cursos em torno de um objetivo 

comum. 

3.2 Estudo epidemiológico da comunidade Vicente Pinzon, a partir do levantamento de dados 

secundários na área da saúde e da gestão local, estudo do meio ambiente, saneamento, 

ocupação, trabalho e renda, educação, levantamento dos equipamentos sociais, formas de 

organização comunitária e de programas governamentais em desenvolvimento na região etc. 

3.3 Atividades práticas desenvolvidas em cenários de vulnerabilidade sociais, com foco no cuidado 

integrado à comunidade, utilizando todos os recursos do conhecimento e pesquisas já disponíveis. 

3.4 Integração com as forças vivas da comunidade, lideranças locais, gestores de unidades de 

saúde, conselho de saúde local e regional, agentes comunitários de saúde, Diretores de Escolas, 

creches, organizações governamentais e não governamentais etc.  

3.5 Encontros semanais para as etapas de: ‘planejamento-monitoramento e avaliação das 

atividades (Quarta-feiras das 11h30min às 13h30min). 

3.6 Encontros quinzenais das 8h30min às 11h30min aos sábados, pela manhã, na comunidade 

para realização das intervenções programadas integrando todas as áreas envolvidas. 

3.7 Apresentação das experiências interdisciplinares por meio das experiências vivenciadas, 

mobilizando todos os discentes e docentes dos cursos envolvidos. 

3.8 Avaliação dos discentes com relação ao seu crescimento pessoal e profissional a partir do 

exercício da autonomia propiciado pelo protagonismo estimulado na condução das atividades.  

3.9 Estabelecimento de cooperação técnica com órgãos do Governo Municipal e Estadual que 

desenvolvam programas e ações na área. 

3.10 Engajamento num projeto coletivo, proporcionando aos discentes o sentimento de 

pertencimento a um projeto e equipe que promove saúde considerando os aspectos do meio 

ambiente, de modo integral e humanizado. 



 

 

4. REQUISITOS DO ESTUDANTE E NÚMERO DE VAGAS  

4.1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos participantes do NICSTS e estar cursando 

no ato da inscrição entre o segundo e o antepenúltimo semestre do seu respectivo curso. 

4.2. Ter disponibilidade de tempo para cumprir a carga horária de 3h semanais, estipulada pelo 

projeto. 

4.3. Número de vagas distribuídas por curso:  

 

CURSO VAGAS 

ENFERMAGEM -  CAMPUS BENFICA  02 

ENFERMAGEM – CAMUS PARQUE ECOLÓGICO 02 

FISIOTERAPIA – CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO 04 

MEDICINA –CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO  04 

ODONTOLOGIA – CAMPUS BENFICA  02 

ODONTOLOGIA – CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO 02 

BIOMEDICINA - CAMPUS BENFICA 02 

BIOMEDICINA - CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO 02 

PSICOLOGIA -  CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO 04 

NUTRIÇÃO – CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO  04 

ENGENHARIA CIVIL – CAMPUS DOM LUIS 03 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – CAMPUS DOM LUIS 01 

ARQUITETURA E URBANISMO – CAMPUS DOM LUIS 04 

DIREITO – CAMPUS DOM LUIS 04 

TOTAL 40 

 

4.4 Os alunos serão acompanhados em campo por professores indicados pela coordenação dos 

diferentes cursos participantes do programa, devendo este integrar-se em todas as suas etapas do 

processo.  

 

5. ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO PROFESSOR. 

5.1 Participar do processo seletivo dos alunos de seu respectivo curso nas etapas: Prova Escrita e 

Entrevista; 

5.2 Participar da atividade inicial – Oficina de Acolhida no dia 07 de abril de 2018 das 09h às 17h 

no Campus Parque Ecológico. 



 

 

5.3 O professor envolvido deve cumprir 12h mensais, distribuídas em 9h de 

planejamento/avaliação presencial e 3h de atividade de campo, 

5.4 Participar de atividades preparatórias à definição dos projetos de extensão que deve congregar 

pelo menos dois cursos de graduação por Projeto ou Grupo de Trabalho; 

5.4 Contemplar na definição dos projetos, os anseios comunitários, a factibilidade, os recursos 

existentes, a utilização de dados secundários, o maior impacto sobre a vida das pessoas; 

5.5 O acompanhamento da frequência e da integração/cooperação/participação dos alunos no 

projeto será aferida pelo professor mediante análise dos relatórios dos mesmos e avaliação in loco. 

Será divulgado a posterior adendo a este edital contendo todo o fluxo referente aos relatórios 

mensais e análise do professor, bem como o cronograma de execução deste fluxo e seus atores. 

5.6 Registrar, de forma sistemática, todas as atividades realizadas para compilação posterior da 

experiência vivenciada, lições aprendidas, ganhos complementares não previstos no planejamento 

inicial, dificuldades e outras percepções e aspectos que considerar relevante. 

 

6. ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO ALUNO. 

6.1 Participar da atividade inicial – Oficina de Acolhida do Programa de Extensão, bem como 

assinar o termo de compromisso no dia 07 de abril de 2018. 

6.2 Participar das atividades definidas e acordadas no projeto a que está vinculado. 

6.3 Ser assíduo, pontual e participar do fechamento das atividades no campo, assinando a sua 

frequência ao final da atividade. 

6.4 Realizar um registro pessoal de seu processo de aprendizagem nesta experiência através de 

relatórios. Será divulgado a posterior adendo a este edital contendo todo o fluxo referente aos 

relatórios mensais e análise do professor, bem como o cronograma de execução deste fluxo e seus 

atores. 

FORMULÁRIOS 

(relatórios) 

PRAZO PARA ENVIO 

PELO ALUNO 

PRAZO PARA ENVIO PELO 

PROFESSOR ORIENTADOR 

2018 

NICSTm 

(formulário 

mensal) 

20 A 25 DE ABRIL 26 A 30 DE ABRIL 

20 A 25 DE MAIO 26 A 30 DE MAIO 

20 A 25 DE JUNHO 26 A 30 DE JUNHO 

JULHO* JULHO* 

20 A 25 DE AGOSTO 26 A 30 DE AGOSTO 

20 A 25 DE SETEMBRO 26 A 30 DE SETEMBRO 



 

 

20 A 25 DE OUTUBRO 26 A 30 DE OUTUBRO 

20 A 25 DE NOVEMBRO 26 A 30 DE NOVEMBRO 

20 A 25 DE DEZEMBRO 26 A 30 DE DEZEMBRO 

2019 

NICSTm 

(formulário 

mensal) 

20 A 25 DE JANEIRO 26 A 30 DE JANEIRO 

 20 A 25 DE FEVEREIRO 
26 DE FEVEREIRO A 02 DE 

MARÇO 

 20 a 25 DE MARÇO 26 A 30 DE MARÇO 

*As atividades realizadas nesse mês, devem ser relatadas no formulário de agosto. 

6.5 Participar das reuniões semanais de planejamento/monitoramento bem como das atividades de 

campo na comunidade. 

6.6 Complementar as atividades locais com pesquisa e estudos que venham a contribuir para uma 

ação mais consequente e sustentada pela literatura.  

6.7 Produzir e apresentar um material técnico/científico no XVI Encontro de Iniciação à Pesquisa e 

à Docência do Centro Universitário Christus. Na(s) produção(ões) a ser(em) apresentada(s), todos 

alunos que compõem o projeto devem estar envolvidos como autor/coautor. 

 

7. INSCRIÇÃO 

7.1 As inscrições estarão abertas no período de 15 de fevereiro a 02 de março e deve ser feita por 

meio do site eventos.unichristus.edu.br procurar por “processo seletivo projeto pinzon”. 

7.1.1 Somente serão aceitas as inscrições de alunos com o registro do nome completo 

na plataforma. Inscrições de nomes com abreviações e/ou apelidos serão indeferidas. 

7.2 Estar regularmente matriculado em um dos cursos participantes do NICST e estar cursando no 

ato da inscrição entre o segundo e o antepenúltimo semestre do seu respectivo curso. 

 

8. DAS PROVAS E SELEÇÃO DOS ALUNOS 

8.1 A relação dos temas a serem abordados nas provas de seleção (escritas) está no Anexo 1 

deste Edital. 

8.2 As provas escritas serão realizadas no dia 10 de março de 2018 (sábado), das 08h30min às 

11h, no campus Parque Ecológico - PE. 

8.3 As provas escritas serão realizadas a partir do sorteio de 1 TEMA do conteúdo programático 

proposto previamente, de acordo com anexo deste Edital.   



 

 

8.4 A prova escrita será dissertativa, e o tema deverá ser desenvolvido em, no máximo, 40 linhas, 

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

8.5 As provas escritas terão caráter eliminatório e serão avaliadas por professores indicados por 

cada coordenação de curso que se responsabilizarão pela correção segundo os seguintes 

parâmetros: 

 

1. Conhecimento teórico sobre assunto 

Muito ruim Ruim (mediano) Bom Muito bom 

0 - 0,4 0,5 - 0,8 0,9 - 1,2 1,3 - 1,6 1,7 - 2,0 

 

2. Contextualização com a atuação profissional 

De forma nenhuma Não muito Regularmente Razoavelmente Muito 

0 - 0,4 0,5 - 0,8 0,9 - 1,2 1,3 - 1,6 1,7 - 2,0 

 

3. Descrição de forma a entender-se uma aplicabilidade prática 

De forma nenhuma Muito pouco Razoavelmente Não muito Bastante 

0 - 0,4 0,5 - 0,8 0,9 - 1,2 1,3 - 1,6 1,7 - 2,0 

 

4. Comunicação clara na forma escrita 

De forma nenhuma Na minoria do texto Na metade  

do texto 

Na maioria do  

texto 

Durante todo  

o texto 

0 - 0,4 0,5 - 0,8 0,9 - 1,2 1,3 - 1,6 1,7 - 2,0 

 

5. Utilização correta de termos técnicos 

De forma nenhuma Na minoria do Texto Na metade 

 do texto 

Na maioria do  

texto 

Durante todo  

o texto 

0 - 0,4 0,5 - 0,8 0,9 - 1,2 1,3 - 1,6 1,7 - 2,0 

 

8.6 Para a classificação final, somente serão classificados os alunos que obtiverem nota maior ou 

igual a 5,0 na prova teórica e entrevista. Os que obtivem menos que 5,0 serão desclassificados. 

8.7 As entrevistas serão agendadas, entre os dias 12 e 16 de março, de acordo com a definição 

das Coordenações dos cursos que integram o Projeto de Extensão, no âmbito específico de suas 

atribuições mediante regulamento próprio e terão peso 2 no cálculo do resultado final.  

 



 

 

8.8 O cálculo para classificação final será : 

N1 = prova escrita  N2 = entrevista 

Resultado=  N1 +  2 x (N2) 

                               3 

8.9 No caso de empate, obedecer-se-ão, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 

 1º semestre mais avançado; 

 2º IRA; 

 3º ter participado do NICS 

 

9. DA APROVAÇÃO 

9.1. Os Resultados serão divulgados dia 28 de março de 2018. 

9.2. O Termo de Compromisso dos alunos bolsistas e não bolsistas deverá ser assinado no dia 07 

de abril de 2018, por ocasião da recepção e acolhida dos alunos para a Oficina no Parque 

Ecológico em sala a ser divulgada.  

9.3 O aluno aprovado que não comparecer para assinatura do Termo de Compromisso na data e 

nos horários especificados, perderá a vaga e, a critério do coordenador do programa de extensão, 

poderá ser substituído por alunos que participaram do mesmo processo seletivo e compõe a lista 

dos candidatos classificáveis.  

9.4. Alunos que entrem em Regime Especial (RE) durante a vigência da bolsa deverão ter, 

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

RE.  

 

10. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPAS DATAS (2018) 

Período de Inscrição  15 de fevereiro a 02 de março 

Prova 10 de março 

2ª fase – Entrevista (classificatória) 12 a 16 de março 

Resultado Final  28 de março 

 Assinatura do termo de compromisso e Oficina de Acolhida 07 e abril 

 

10.1 Após divulgação do resultado final, os novos alunos integrantes do projeto terão que 

participar, obrigatoriamente, da Oficina de Acolhida e capacitação que acontecerá no dia 7 de abril 

de 2018 das 09h às 17h.  

 



 

 

11. BOLSA DE EXTENSÃO 

11.1 Os alunos aprovados no Projeto (seguindo ordem decrescente de classificação até limite de 

vagas descrito no item 4.3) serão contemplados com bolsa. 

11.2 A bolsa concedida seguirá o percentual abaixo especificado para cada curso: 

Curso Desconto 

Biomedicina 

12% 

Enfermagem 

Fisioterapia  

Nutrição 

Psicologia 

Engenharia Civil 

Engenharia de Produção 

Arquitetura e Urbanismo 

Direito 

Odontologia 10% 

Medicina 5% 

 

11.3 A bolsa, citada nos itens anteriores, consiste unicamente em um desconto aplicado nas 

mensalidades do aluno contemplado, não existindo possibilidade do aluno aprovado desejar 

receber valor correspondente. 

11.4 A bolsa terá vigência de Julho de 2018 a Junho de 2019. Assim, referida bolsa somente 

será aplicada no semestre letivo imediatamente após o início do período das atividades de 

pesquisa e extensão (Julho de 2018), mediante o cumprimento de todas as atribuições 

expostas neste edital. 

11.5 É vetado ao aluno acumular bolsa que já possua com a bolsa deste Programa, exceto para 

alunos do curso de Medicina. No mesmo sentido, NÃO é permitido aos estudantes acumular 

bolsas, simultaneamente, de programas de Extensão, Iniciação Científica e Monitoria. E, ainda, 

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. 

11.6 Não existe a possibilidade de aluno aprovado transferir a bolsa que conquistou para outro 

aluno, pois a bolsa é pessoal e intransferível. 



 

 

11.7 O abatimento ofertado neste Edital é limitado a desconto / abatimento no valor da 

mensalidade do serviço educacional, não podendo, de forma alguma, ser convertida em valor para 

compensação de dívida, devolução, quitação, prêmio ou qualquer equivalência destas. 

11.8 Todos os alunos aprovados no Programa, para realmente usufruírem da bolsa, terão que 

firmar com a Instituição um documento intitulado Termo de Compromisso. 

11.9. No Termo de Compromisso constarão todas as especificações referentes a bolsa e as 

obrigações do aluno no Programa. 

11.10 Para assinatura do Termo de Compromisso, o estudante (bolsista e não bolsista) terá de 

entregar na Secretaria de Cursos, uma declaração de que dispõe de carga horária exigida para 

participação no programa bem como não acumula bolsas concedidas por esta IES. 

OBRIGATORIAMENTE, durante o período de assinatura do termo de Compromisso, os 

estudantes BOLSISTAS também terão que comparecer à secretaria de cursos para firmar 

documento (Anexo II – Declaração cumulada com requerimento)  especificada no item abaixo  

11.11 Caso, eventualmente, o estudante seja aprovado como bolsista, mas já possua bolsa 

integral do PROUNI ou qualquer forma de abatimento com percentual superior ao oferecido neste 

edital, e deseje permanecer com o abatimento / bolsa que já possuía mas com título de aluno 

bolsista, só abdicando da bolsa em si, deve comparecer à secretaria de cursos, no período de 

assinatura do termo de compromisso para: 

- requerer a permanência do abatimento / bolsa que já possuía e requerer a permanência da sua 

aprovação e registro no seu certificado como estudante bolsista. (Anexo II – Declaração cumulada 

com requerimento) 

11.12 Caso o estudante seja aprovado como bolsista, e por requerimento, abdique do 

abatimento/bolsa oferecido neste edital (como descrito nos itens 11.10 e 11.11), o valor 

correspondente ao desconto/bolsa abdicado poderá ser transferido para o próximo estudante 

classificado nesse processo seletivo desde que o mesmo preencha todos os requisitos do edital 

para obtenção da mesma. 

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

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

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

agente financiador para que o valor financiado no semestre letivo corresponda ao da 

semestralidade menos o percentual da bolsa. 

11.14 Os estudantes que entrarem em Regime Especial (RE) durante a vigência do Programa 

devem ter, temporariamente, suas atividades suspensas (enquanto durar o RE) e, 



 

 

consequentemente, a bolsa será suspensa pelo mesmo período. O prazo de vigência do programa 

(12 meses) não será alterado em virtude do RE instalado. 

11.15 Estudantes com financiamento privado (Bradesco) e que possuem FIES (parcial ou integral) 

devem, nos períodos de solicitação de financiamento ou aditamento de seus contratos, se 

contemplados com bolsa objeto deste Edital, informar o valor da semestralidade já com percentual 

de abatimento conseguido a seu agente financiador para que o valor financiado no semestre letivo 

corresponda ao da semestralidade menos o percentual da bolsa de Extensão. 

 

12. CERTIFICAÇÃO DO ALUNO 

12.1 Os direitos dos estudantes bolsistas e não bolsistas, estão condicionados ao cumprimento 

integral das atribuições previstas neste Edital, no regimento da Instituição, nos regulamentos 

específicos de cada curso e no regulamento de Extensão da Instituição. 

12.2 Serão certificado os alunos que cumprirem todas as atribuições descritas neste edital, dentre 

as quais se destacam: 

- envio de formulários (relatórios) bem como obediência ao prazo de envio. 

- Produzir e apresentar um material técnico/científico no XVI Encontro de Iniciação à Pesquisa e à 

Docência do Centro Universitário Christus. Na(s) produção(ões) a ser(em) apresentada(s), todos 

alunos que compõem o projeto devem estar envolvidos como autor/co-autor. 

12.3 Os alunos que desistirem do programa ou forem desligados pelo professor coordenador antes 

do término da sua vigência receberão declaração de participação e horas complementares 

referentes aos meses que integrou oficialmente o projeto. 

12.4 Os alunos que desistirem do programa ou forem desligados pela coordenação do projeto de 

extensão poderão ser substituídos por alunos classificáveis do respectivo curso até 01 mês após o 

início da vigência do programa. 

 

13. DO DESLIGAMENTO 

13.1. A participação no Programa de Extensão poderá se encerrar, excepcionalmente, a qualquer 

tempo, nas seguintes situações: 

13.1.1. a pedido do aluno, por meio de preenchimento de termo de desligamento, assinado e 

entregue pessoalmente pelo interessado ou por terceiro que o represente legalmente; 

13.1.2 a pedido do professor ou por iniciativa da Coordenação de Pesquisa e Extensão, em comum 

acordo com a Coordenação Geral do Curso, caso o aluno deixe de atender aos requisitos 

necessários ao preenchimento da vaga, descumpra as obrigações previstas neste Edital, no 

Regulamento do Programa ou no Regimento deste Centro Universitário. Dentre os possíveis 



 

 

motivos de desligamento do aluno, destacam-se pena disciplinar, grave ou gravíssima, imposta ao 

aluno no período em que ele se encontrar no exercício do NICSTS, o não cumprimento das 

atribuições do NICSTS de forma satisfatória, o trancamento de matrícula e a não apresentação do 

formulário (relatório) de acompanhamento mensal em prazo hábil. 

13.1.2.1 No caso de o desligamento não ser a pedido do aluno, a ele será dada a 

oportunidade de se manifestar perante a Coordenação sobre as circunstâncias que levaram à 

requisição do desfazimento do vínculo com o Programa. 

13.1.2.2 No caso de o desligamento não ser a pedido do aluno, e a depender da causa que 

tenha justificado o motivo, a Coordenação de pesquisa em comum acordo com a 

Coordenação Geral do Curso poderá instaurar Processo Administrativo Disciplinar, conforme 

Regimento da Instituição, sempre garantindo o amplo direito de defesa e o contraditório. 

13.1.2.3 Quando o desligamento for por iniciativa da Coordenação, será dado igual direito de 

manifestação às partes envolvidas antes da tomada da decisão. 

 

 

14. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  

 

14.1. As normas e os critérios de acompanhamento e avaliação do programa estão definidos e 

regulamentados em normas específicas do Programa Pesquisa e Extensão do Centro Universitário 

Christus (Unichristus).  

14.2. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas junto ao Programa de 

Pesquisa e Extensão, poderá haver suspensão temporária ou definitiva da participação do curso, 

professor e/ou aluno no projeto.  

14.3. O desligamento (temporário ou definitivo) do professor orientador previamente 

nomeado pela coordenação do respectivo curso poderá ensejar posterior substituição. Na 

ocorrência dessa hipótese, o aluno de extensão passa a ter um novo orientador.    

 

15. CLÁUSULA DE RESERVA 

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. 

 

 

 

 



 

 

16. DOS RECURSOS 

Das decisões tomadas pelo CONSELHO SUPERIOR (CONSU) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CHRISTUS não caberá qualquer recurso. 

Fortaleza, 09 de fevereiro de 2018. 

 

 

José Lima de Carvalho Rocha    Rogério Frota Leitão dos Santos 

Reitor            Pró-Reitor de Extensão 

Centro Universitário Christus - Unichristus   Centro Universitário Christus – Unichristus 

 

 

 

Edson Lopes da Ponte                                     Maria Elisabeth Sousa Amaral                       

Coordenador Geral de Pesquisa e Extensão                      Coordenadora do NICSTS 

Centro Universitário Christus - Unichristus                      Centro Universitário Christus – Unichristus 

 

       

 

Claudia Roberta de Andrade Guimarães                Andreia da Silva Costa      

Coordenadora do Curso de Biomedicina                     Coordenadora do Curso de Direito 

Centro Universitário Christus – Unichristus    Centro Universitário Christus – Unichristus 

 

 

 

Deborah  Pedrosa Moreira                                                 Maria Bernadette Frota Amora Silva 

Coordenadora do Curso de Enfermagem                     Coordenadora do Curso de Engenharia 

Centro Universitário Christus – Unichristus                         Centro Universitário Christus – Unichristus 

 

 

 

Romina  Andrea de Arruda Mourão                                    Tereza de Jesus Pinheiro Gomes Bandeira 

Coordenadora do Curso de Fisioterapia                       Coordenadora do Curso de Medicina 

Centro Universitário Christus – Unichristus                         Centro Universitário Christus – Unichristus 

 



 

 

 

Juliana  Magalhães da Cunha Rêgo                                    Renata Mota Rodrigues Bitu Sousa 

Coordenadora do Curso de Nutrição                            Coordenadora do Curso de Odontologia 

Centro Universitário Christus – Unichristus                         Centro Universitário Christus – Unichristus 

 

 

 

Aline Maria Loureiro Muniz Moita                                      Germana Pinheiro Câmara                               

Coordenadora do Curso de Psicologia               Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Centro Universitário Christus – Unichristus                        Centro Universitário Christus – Unichristus                          

        

 

 

Anabel Cruz Dionisio                                                         Danielle Pinto Bardawil Barbosa 

Supervisão do Campus Dom Luis                                 Supervisão do Campus Parque Ecológico 

Centro Universitário Christus – Unichristus                         Centro Universitário Christus – Unichristus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – EDITAL 08/2018 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DOS CURSOS DA SAÚDE E TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAS 

APLICADAS DA UNICHRISTUS 

a. TEMAS PARA O EDITAL NICSTS 
 
 

1. Vicente Pinzon é um dos bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano,  pertencente 

à Regional II e, portanto área onde está localizada a Unichristus. Neste bairro, pretende-se 

realizar um Projeto de Extensão Interdisciplinar com a participação de docentes e discentes 

dos cursos de Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia, Nutrição, 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Produção.   

Com base na especificidade de seu curso e na relação que venha a estabelecer com os 

outros cursos que também atuarão na área, que contribuição você considera que 

poderia dar para melhorar a vida da população ali residente? 

 

 

2. Fortaleza tem 1.800 pontos de lixo cadastrados pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente 

- SEUMA. Esses respondem pelo surgimento de doenças, pois contribuem para a 

contaminação do solo, do lençol freático, além da proliferação de ratos, insetos, etc. Esta 

realidade permeia praticamente todos os bairros de Fortaleza e também no Vicente Pinzon. 

Constata-se que as ações realizadas até o presente pelo Poder Público não tem alcançado o 

resultado esperado. Na sua visão, que soluções poderiam ser pensadas/implementadas a 

partir de uma perspectiva interdisciplinar para melhorar a saúde da população e do meio 

ambiente nesta região da cidade? 

 

3. Fortaleza viveu, no início deste ano, uma epidemia de Chicungunya e das Arboviroses em 

geral, afetando a vida das pessoas de diferentes idades, provocando a superlotação em 

hospitais públicos e postos de saúde, causando dor e sofrimento, absenteísmo no trabalho e 

Sigla IDH: Índice de Desenvolvimento Humano 

 

O IDH é uma medida importante concedida pela ONU (Organizações das Nações Unidas) a qual tem como 

finalidade avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de um determinado país. Essas 

avaliações são feitas anualmente e sustentam três pilares que constituem o IDH, saúde, educação e renda. Esses 

pilares são medidos da seguinte forma: 

 

Saúde: Vida longa e saudável a qual é medida pela expectativa de vida; 

Educação: Acesso ao conhecimento, à média de anos estudados (adultos) e anos esperados de escolaridades 

(crianças); 

Renda: Um padrão de vida decente (Renda): medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) com base na Paridade 

de Poder de Compra (PPC) por habitante. 



 

 

até em vários casos a incapacidade para o retorno à atividade laboral. Em virtude da escassez 

de água e do fornecimento intermitente, muitas pessoas acondicionam água em potes e baldes 

contribuindo para a proliferação as arboviroses. Além dessa realidade, Fortaleza tem 1.800 

pontos de lixo cadastrados pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, o que 

propicia o surgimento dessas e de outras doenças.  Na sua visão, que soluções poderiam 

ser pensadas/implementadas a partir de uma perspectiva interdisciplinar para melhorar 

a saúde da população e do meio ambiente, contribuindo para a redução destes agravos 

na região do bairro Vicente Pinzon? 

 

 

b. Referências 
 
IPECE  - Informe nº 42/2012  
Perfil Municipal de Fortaleza  
Tema VII:  
Distribuição Espacial da Renda Pessoal 
 
http://www.ipece.ce.gov.br/informe/informe%2042-ultimaversao.pdf  
 
IPECE  - Informe nº 43/2012  
Perfil Municipal de Fortaleza  
Tema VIII:  
O Mapa da Extrema Pobreza – Edição Especial 

http://www.ipece.ce.gov.br/informe/Ipece_Informe_43_05_novembro_2012.pdf 

 

Fortaleza 2040 – Síntese das Proposições Estratégicas 
 
http://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/assets/files/publications/fortaleza2040_revista-sintese-das-
propagacoes-estrategicas_23-05-2016.pdf 
 
 
Fortaleza 2040  
 
http://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/ 
 
 
IDH dos Bairros da Regional II - Prof. Moises de Oliveira - Geógrafo 

http://moises-de-oliveira.blogspot.com.br/2015/04/idh-dos-bairros-da-regional-ii.html 

 

Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 
 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/desenvolvimento_humano/ 

http://www.ipece.ce.gov.br/informe/informe%2042-ultimaversao.pdf
http://www.ipece.ce.gov.br/informe/Ipece_Informe_43_05_novembro_2012.pdf
http://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/assets/files/publications/fortaleza2040_revista-sintese-das-propagacoes-estrategicas_23-05-2016.pdf
http://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/assets/files/publications/fortaleza2040_revista-sintese-das-propagacoes-estrategicas_23-05-2016.pdf
http://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/
http://moises-de-oliveira.blogspot.com.br/2015/04/idh-dos-bairros-da-regional-ii.html
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/desenvolvimento_humano/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A Situação da Chicungunya em Fortaleza 
 
http://www.sbmt.org.br/medtrop2016/wp-content/uploads/2016/11/8101-A-situac%CC%A7a%CC%83o-
da-chikungunya-em-Fortaleza.pdf 
 
 
Fortaleza tem 71 bairros em situação crítica de chikungunya 
 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/fortaleza-tem-71-bairros-em-situacao-
critica-de-chikungunya-1.1808762 
 
 
Boletim Semanal Dengue e Chikungunya – 2017 
 
https://saude.fortaleza.ce.gov.br/images/Boletins/Dengue/2017/JAN_Boletim-dengue-e-chikungunya-
Boletim-Epidemiolgico-05_2017.pd 
 
 
LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938compilada.htm 

 

Manual para Gerenciamento  de Resíduos Sólidos 

Prefeitura Municipal de Fortaleza 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente  
 
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-

ambiente/manuais/manual_para_gerenciamento_de_residuos_solidos.pdf  

 

VIGITEL  
BRASIL 2016 
Vigilância de fatores de risco e proteção para Doenças  
Crônicas por inquérito telefônico 
 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/07/vigitel_2016_jun17.pdf 

http://www.sbmt.org.br/medtrop2016/wp-content/uploads/2016/11/8101-A-situac%CC%A7a%CC%83o-da-chikungunya-em-Fortaleza.pdf
http://www.sbmt.org.br/medtrop2016/wp-content/uploads/2016/11/8101-A-situac%CC%A7a%CC%83o-da-chikungunya-em-Fortaleza.pdf
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/fortaleza-tem-71-bairros-em-situacao-critica-de-chikungunya-1.1808762
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/fortaleza-tem-71-bairros-em-situacao-critica-de-chikungunya-1.1808762
https://saude.fortaleza.ce.gov.br/images/Boletins/Dengue/2017/JAN_Boletim-dengue-e-chikungunya-Boletim-Epidemiolgico-05_2017.pd
https://saude.fortaleza.ce.gov.br/images/Boletins/Dengue/2017/JAN_Boletim-dengue-e-chikungunya-Boletim-Epidemiolgico-05_2017.pd
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938compilada.htm
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/manuais/manual_para_gerenciamento_de_residuos_solidos.pdf
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/manuais/manual_para_gerenciamento_de_residuos_solidos.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/07/vigitel_2016_jun17.pdf


 

 

ANEXO II- EDITAL Nº 08/2018  Processo Seletivo para NICSTS 2018/2019 

 

DECLARAÇÃO CUMULADA COM REQUERIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________, aluno (a) regularmente 

matriculado(a) junto à Unichristus, no curso de ________________________, declaro, para fins do 

estabelecido no Edital nº 08/2018, que de abril de 2018 a março de 2019 estarei, se aprovado, 

participando somente do Programa de  NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DOS CURSOS DA SAÚDE E 

TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAS APLICADAS DA UNICHRISTUS desta Instituição. 

Por este documento declaro e requeiro o que segue:  

(a) Caso eu seja aprovado como bolsista, mas já possua bolsa integral do Prouni ou qualquer forma 

de abatimento/bolsa concedida pela IES com percentual de abatimento/bolsa superior ao oferecido no 

Edital nº 08/2018, já requeiro permanecer com abatimento/bolsa/benefício que possuía, abdicando, 

assim, do percentual de abatimento/bolsa ofertado no concurso, mas, também requeiro a manutenção 

junto ao resultado do certame e registro no certificado de conclusão a minha condição de aprovado 

como aluno bolsista.  

(b) Ratifico que, no caso de haver abdicação acima descrita, considerando a manutenção do 

resultado do certame e o registro no certificado de conclusão com a condição de aprovado como 

aluno bolsista, desde já, concordo que o valor correspondente ao desconto/bolsa ofertado pelo Edital 

nº 08/2018 era, tão somente, um abatimento, uma bolsa, um desconto a ser deduzido nas 

mensalidades devidas, não podendo, em hipótese alguma ser: ressarcido, transferido para outro 

estudante, usado para compensação de dívida, etc.  

Fortaleza, ___ de ____________ de 20___ 

 

________________________________________ 

  Aluno: 

 Nº de matrícula: 

 Testemunhas: 

______________________________  ____________________________ 

 


