
PLANTÃO ALEGRE 2016 

O trabalho consistirá em um conjunto de atividades a serem desenvolvidas com crianças no 

Centro Pediátrico do Câncer do Hospital Infantil Albert Sabin e no Lar Amigos de Jesus a 

partir de junho de 2016. Serão realizadas formações direcionadas aos acadêmicos para que 

haja maior acesso ao conhecimento sobre temas relacionados ao cuidado da criança portadora 

de câncer. 

Os alunos também serão capacitados para realizar atividades lúdicas com as crianças tais 

como: 

- Telefone sem fio;  

- Brincadeira da estátua; 

- Teatro de fantoches;  

- Teatro mudo; 

- Contações de histórias infantis e interativas com participação das crianças; 

- Concurso de desenhos; 

- Paródias com instrumentos musicais; 

- Brincadeiras com balões, dentre outras.   

Público Alvo: Acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Medicina do Centro 

Universitário Christus independente do semestre. 

Números de Vagas:       Enfermagem: 12 (6-Parque Ecológico, 6-Benfica) 

  Fisioterapia:   12 

  Medicina:       24 

 

Pré-inscrição solidária: 1 lata de leite para Instituição a ser doada na secretaria do 12º andar 

do Campus Ecológico e Coordenação de Enfermagem campus Benfica e preenchimento de 

ficha de inscrição a partir do dia 18 de abril até 30 de abril.  

1ª etapa: prova objetiva (abcd) que acontecerá dia 07 de maio (8 às 10h), baseado em 8 

artigos selecionados, previamente disponibilizados no aluno online e nos links abaixo: 

1. FORTE M, et al. O Instituto da Criança frente à Política Nacional de Humanização. 
Pediatria, São Paulo, v.26, n.1, p.43-48, 2004. (disponível para cópia na Biblioteca 
do 5º andar no Campus Parque Ecológico e Coordenação de Enfermagem 
Benfica). 

2. PEDROSA, Arli Melo et al. Diversão em movimento: um projeto lúdico para crianças 
hospitalizadas no Serviço de Oncologia Pediátrica do Instituto Materno Infantil Prof. 
Fernando Figueira, IMIP. Rev. Bras. Saude Mater. Infant. [online]. 2007, vol.7, n.1, pp. 
99-106. ISSN 1519-3829. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1519-38292007000100012 

3. ARAÚJO, Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira, GUIMARÃES, Tathiane Barbosa. 
Interações entre voluntários e usuários em onco-hematologia pediátrica: um estudo 
sobre os palhaços-doutores. Est Pesqui Psicol, Rio de Janeiro, v.9, n.3, p. 632-647, 
dez.2009. 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/epp/v9n3/v9n3a06.pdf 

4. LIMA, Regina Aparecida Garcia de; AZEVEDO, Eliete Farias; NASCIMENTO, Lucila 
Castanheira e ROCHA, Semiramis  Melani Melo. A arte do teatro Clown no cuidado às 
crianças hospitalizadas. Rev. esc. enferm. USP [online]. 2009, vol.43, n.1, pp. 186-
193. http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342009000100024 

http://dx.doi.org/10.1590/S1519-38292007000100012
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/epp/v9n3/v9n3a06.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342009000100024


5. MOTTA, Alessandra Brunoro; ENUMO, Sônia Regina Fiorim. Brincar no Hospital: 
Estratégia de Enfrentamento da Hospitalização Infantil. Psicologia em Estudo. 2004. 
Maringá, v.9, n.1, pp.19-28.    http://dx.doi.org/10.1590/S1413-73722004000100004  

6. MACHADO, Mariana Monici de Paula; GIOIA-MARTINS Dinroah. A criança 
hospitalizada: espaço potencial e o palhaço. Boletim de Iniciação Científica em 
Psicologia. 2002. v.3. n.1, pp.34-52. 
http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/CCBS/Cursos/Psicologia/boletins/3/3_a_
crianca_hospitalizada.pdf 

7. ESTEVES, Carla Hiolanda; ANTUNES, Conceição; CAIRES, Susana. Humanização em 
contexto pediátrico: o papel dos palhaços na melhoria do ambiente vivido pela criança 
hospitalizada. Interface (Botucatu),  Botucatu ,  v. 18, n. 51, p. 697-708,  dez.  2014 
http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622013.0536   

8. SILVA, Liliane Faria da; CABRAL, Ivone Evangelista. O resgate do prazer de brincar da 
criança com câncer no espaço hospitalar. Rev. Bras. Enferm.,  Brasília ,  v. 68, n. 3, p. 
391-397,  jun.  2015 . http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2015680303i    
 

 

Os alunos que obtiverem notas igual ou maior que 7,0 estarão aptos a participar da segunda 

fase. 

2ª etapa: (eliminatória e classificatória), que constará de uma elaboração do Currículo Sorriso, 

mini memorial de vida preparado de forma criativa com construção de ideias para participar do 

Projeto Plantão Alegre, contendo: 

1. Foto descontraída no próprio currículo. 

2. Identificação como nome, matrícula, curso e semestre que está cursando. 

3. Imagens de como você imagina (candidato a vaga) uma criança feliz (pelo menos 2 

imagens). 

4. Exposição de pelo menos 4 propostas de atividades lúdicas a serem realizadas no 

plantão alegre. 

5. Texto criativo do porque você deve ser selecionado para o projeto Plantão Alegre 

(mínimo de 5 linhas e máximo de 10 linhas). 

 

Os alunos que não forem selecionados na segunda fase farão parte de um cadastro de reserva 

podendo ser chamados em até dois meses após o início das atividades do Plantão Alegre, 

desde que haja desistência. 

O aluno que entrar no lugar de um desistente deverá compensar a carga horária realizando as 

mesmas atividades em um menor período de tempo. 

As atividades do projeto acontecerão quinzenalmente aos Domingos de 8 às 12 horas 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 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Período de Inscrição 18 a 30 de abril 

Prova Escrita (1ª etapa) 07 de maio (8 às 10h) 

Resultado 1ª etapa 10 de maio 

Período de contestação 10 a 12 de maio 

Entrega do Currículo Sorriso 10 a 16 de maio 

Resultado Final 23 de maio 
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