
 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS 

CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO E BENFICA 

CURSOS ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, MEDICINA, ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA. 

 

EDITAL 22/2017 - PROGRAMA DE EXTENSÃO – PLANTÃO ALEGRE 

 

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

Benfica, torna pública a abertura de inscrições para o Programa de Extensão – Plantão Alegre relativo ao ano 

de 2017/2018 dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Psicologia, que serão 

realizadas no período de 07 a 18 de agosto de 2017. 

 

1. Apresentação do Projeto Plantão Alegre e suas atividades  

 

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

atividades quinzenais, aos domingos, de 8h às 11h20min no Centro Pediátrico do Câncer do Hospital Infantil 

Albert Sabin, localizado na Rua Alberto Montezuma, 350 – Vila União, Fortaleza e no Lar Amigos de Jesus 

situado na Rua Ildefonso Albano, 3052 - Joaquim Távora, Fortaleza iniciando a partir de 02 de setembro de 

2017 com a reunião de acolhida e término previsto para agosto de 2018. 

 

1.2 Para o desenvolvimento das atividades, os acadêmicos serão organizados em 4 Grupos (G1, G2, G3, G4) 

de 10 componentes cada, sob orientação de um(a) docente de um dos cursos envolvidos, de acordo com 

cronograma previamente estabelecido. 

 

1.3 Serão realizadas formações direcionadas aos acadêmicos para que haja maior acesso ao conhecimento 

sobre temas relacionados à tanatologia, palhaçoterapia, relação de cuidado com a criança em tratamento de 

câncer, humanização na relação profissional de saúde-paciente. 

 

1.4 O programa será conduzido pelas Coordenações de Pesquisa e Extensão dos cursos envolvidos no 

projeto.  

 

 



 

 

 

2.  DOS OBJETIVOS 

 

2.1. Contribuir para a atenção humanizada às crianças hospitalizadas reduzindo o sofrimento e promovendo a 

alegria, a fraternidade, a solidariedade entre os pacientes e os acadêmicos envolvidos no projeto. 

2.2. Estimular a prática do ensino da humanização da assistência na graduação. 

2.3. Ampliar o ensino e a pesquisa nos temas de atualização do diagnóstico precoce e tratamento ampliado do 

câncer infantil. 

2.4. Promover o cuidado com os pacientes seguindo os atuais conceitos da promoção à saúde. 

2.5. Propiciar maior interdisciplinaridade entre os docentes e discentes dos cursos envolvidos 

 

3. REQUISITOS DO ESTUDANTE E NÚMERO DE VAGAS  

 

3.1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos participantes do Projeto Plantão Alegre: 

ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, MEDICINA, ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA, independente do semestre 

que esteja cursando. 

3.2. Ter disponibilidade de tempo para cumprir a carga horária de 102 horas, estipulada pelo projeto. 

3.3  Número de vagas distribuídas por curso: 

 

CURSO VAGAS 

ENFERMAGEM – BENFICA  04  

ENFERMAGEM – PARQUE ECOLÓGICO 04  

FISIOTERAPIA –  PARQUE ECOLÓGICO 08 

MEDICINA – PARQUE ECOLÓGICO  08 

ODONTOLOGIA – BENFICA  02 

ODONTOLOGIA – PARQUE ECOLÓGICO 06 

PSICOLOGIA – PARQUE ECOLÓGICO  08 

 

4. INSCRIÇÃO 

 

4.1. As inscrições poderão ser realizadas no período de 07 a 18 de Agosto de 2017, por meio do seguinte link 

https://goo.gl/forms/YK2Dsu3Klaz1SWDH3  

4.2. A inscrição dar-se-á da seguinte forma:  

https://goo.gl/forms/YK2Dsu3Klaz1SWDH3


 

 

 

4.2.1. Pré-inscrição solidária: 1(uma) lata de leite em pó, para doação, a ser entregue na recepção do 12º 

andar do Campus Parque Ecológico e Secretaria de Alunos Campus Benfica. 

4.2.2. Inscrição obrigatória: Preenchimento de ficha de inscrição e envio de memorial descritivo on-line 

https://goo.gl/forms/YK2Dsu3Klaz1SWDH3  

 

5. PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo ocorrerá em duas etapas: 

 

5.1. 1ª etapa: (classificatória e eliminatória):  

 

Deverá ser enviado um memorial, em formato PDF (orientações em anexo), no ato da inscrição on-line. Este 

memorial deverá ser composto pelos seguintes itens: 

01. Relato, sucinto, sobre a vida acadêmica do candidato, englobando sua compreensão e/ou 

experiência (acadêmica ou não) relacionada à atenção humanizada ao paciente, participação em projetos 

sociais ou atividades voluntárias.  

02. Explanação sobre a importância de participar desta seleção e como pode colaborar no Projeto 

Plantão Alegre.  

 

5.1.2. Avaliação do memorial:  

 Serão analisados os critérios relacionados ao perfil do programa, quais sejam: 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

1. Criatividade 0 a 3,0 

2. Conhecimento/compreensão de atenção humanizada ao 

paciente 

0 a 3,0  

3. Significado atribuído à participação neste projeto. 0 a 4,0 

Total 0 a 10,0 

 

5.1.2.1 A pontuação atribuída a esta etapa corresponderá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Serão considerados 

classificados nessa fase, os candidatos que obtiverem, no mínimo, 6 (seis) pontos.  

 

https://goo.gl/forms/YK2Dsu3Klaz1SWDH3


 

 

 

5.1.2.2 Em caso de empate, será considerada a maior pontuação obtida no item 3 dos critérios analisados. 

Permanecendo o empate, será analisada a maior pontuação obtida no item 2 dos critérios analisados.  

5.1.2.3 Serão classificados para a 2a etapa o dobro do número de vagas disponibilizadas para cada curso, de 

acordo com a ordem de classificação. 

5.1.2.4 Não cabe contestação aos critérios de avaliação, nem a nota atribuída. 

 

5.2. 2ª etapa: (classificatória e eliminatória):  

A segunda etapa constará de uma entrevista individual, com horário agendado e divulgado 

previamente no aluno on-line. 

QUADRO DE PONTUAÇÃO DA 2ª ETAPA 

 CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

1.  Capacidade de agregar informações para o objetivo proposto 

do projeto 

0 a 2,5 

2.  Capacidade de argumentação 0 a 2,0 

3.  Emprego adequado da linguagem e ortografia 0 a 1,0 

4.  Sequencia lógica e objetividade de ideias 0 a 2,0 

5.  Transparência na exposição das exectativas quanto a sua 

participação nas ações a serem desenvolvidas de acordo 

com as necessidades do Plantão Alegre. 

0 a 2,5 

Total  0 a 10,0 

* Não cabe contestação aos critérios de avaliação, nem a nota atribuída. 

 

6. Dos direitos e deveres do plantonista 

 

6.1 O plantonista receberá a certificação de participação do programa, desde que tenha participado de pelo 

menos 75% dos encontros programados. 

6.2 Cada plantonista receberá um ‘Portalegre”, caderno de anotações do Plantão Alegre, para registrar as 

atividades realizadas e suas respectivas reflexões; 

 

 



 

 

6.3 O PortAlegre deverá, obrigatoriamente, ser apresentado ao orientador no dia 

e horário do seu respectivo plantão para que o mesmo assine atestando a presença do aluno. Não é permitido 

registrar a(s) presença(s) anterior(es) em qualquer outro encontro. 

6.4 O plantonista receberá uma capacitação para realização das atividades da melhor forma possível. 

6.5 Cada encontro devidamente registrado pelo aluno no seu PortAlegre, desde que devidamente assinado 

pelo orientador, equivale a 4 horas do programa. 

6.6 Será realizado 03 encontros aos sábados que equivalerão a 6 horas do programa e também deverá ser 

devidamente registrado no PortAlegre!!!! 

6.7 Toda 1ª segunda-feira de cada mês, o aluno deverá entregar seu PortAlegre devidamente preenchido no 

atendimento da secretaria de cursos (Parque Ecológico: 8h ás 21h, Benfica: 17h ás 21h) para que seja 

devidamente registrado as frequências de cada aluno no Programa. Importante: O aluno deverá receber seu 

PortAlegre devidamente vistado pela Secretaria na quinta-feira seguinte, de modo a não interromper nenhum 

plantão. Segue quadro explicativo com as devidas datas. 

 

 

Entrega do PortAlegre pelo aluno na Secretaria 

 

Recebimento do PortAlegre pelo aluno na Secretaria 

02/10/17 

S
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05/10 

Q
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06/11/17 09/11 

04/12/17 07/12 

08/01/18 11/01 

05/02/18 08/02 

05/03/18 08/03 

02/04/18 05/04 

07/05/18 10/05 

04/06/18 07/06 

02/07/18 05/07 

06/08/18  

 

 

 

 



 

 

7. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

7.1  Após divulgação do resultado final, os novos plantonistas terão que participar, obrigatoriamente, da reunião 

de acolhida e capacitação que acontecerá no dia 02 de setembro de 2017 no auditório Térreo (horário 

7h30min ás 12h30min). Neste dia, serão divulgadas as ações e o planejamento do projeto. 

 

Período de Inscrição e envio do memorial descritivo - 1ª etapa 07 a 18 de agosto 

Resultado da 1ª etapa 22 de agosto 

Divulgação do calendário da entrevista individual - 2ª etapa 23 de agosto 

Entrevista individual - 2ª etapa 24 a 30 de agosto 

Resultado Final 31 de agosto 

Início das atividades e assinatura do termo de compromisso 02 de setembro 

 

8. 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. 

   

9. DOS RECURSOS 

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

não caberá qualquer recurso. 

 

 

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 Anamaria Cavalcante e Silva 

Coordenação Geral de Pesquisa e Extensão  Coordenação do Projeto de Extensão 

em Saúde Plantão Alegre 

Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS Centro Universitário Christus– UNICHRISTUS 

 



 

 

ANEXO I – ORIENTAÇÕES PARA O MEMORIAL DESCRITIVO  

1) CAPA COM: 

- NOME COMPLETO (SEM ABREVIAÇÕES) 

- NOME DO CURSO 

- SEMESTRE ATUAL 

- NÚMERO DE MATRÍCULA 

2) FONTE ARIAL 12 

3) MÍNIMO DE 30 LINHAS – MÁXIMO DE 60 LINHAS 

4) ESPAÇAMENTO 1,15 

5) MARGENS – 2,5 (SUPERIOR, INFERIOR, ESQUERDA, DIREITA) 

6)DOCUMENTO EM PDF  

 


