
 

 

 

 

 

Prezados professores, 

A Comissão de Acompanhamento do Programa de Iniciação Científica, torna pública o Resultado da 1ª fase relativo ao Edital 23/2015 do Programa de Iniciação Científica dos Campi 

Parque Ecológico e Benfica do Centro Universitário Christus – Unichristus. Os projetos classificados estão aptos a participar da etapa de indicação dos alunos que irão auxiliar a execução do 

projeto proposto, restando ainda a entrega da carta de não acúmulo de bolsa pelos alunos indicados (ver anexo), da carta de aprovação do respectivo comitê de ética e, em alguns casos, a 

solicitação de aceite como projeto não-bolsista. Informamos que de acordo com o avanço das etapas os projetos poderão sofrer alterações de posição na classificação. Solicitamos atenção 

aos prazos que constam no edital e que estão colocados na tabela abaixo: 

ATIVIDADES DATA RESPONSÁVEL 

Pré-indicação dos alunos de iniciação científica 26/05/16 a 03/06/16 ORIENTADOR 

Entrega da carta de não acúmulo de bolsa (ver modelo em anexo) 14 a 21/06/16 ALUNO 

Entrega da carta de aprovação do respectivo comitê de ética na secretaria de cursos 11/07/2016 ORIENTADOR/ALUNO 

Solicitação de Aceite como Projeto Não – Bolsista 1 a 3/08/2016 ALUNO 

Assinatura de termo de compromisso 15 a 19/08/2016 ALUNO 

 

Atenciosamente,  

 

Coordenação Geral de Pesquisa e Extensão em Saúde 

Centro Universitário Christus – Unichristus 
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Fortaleza, 29 de abril de 2016. 

 

 

 

RESULTADO 1ª FASE 
- EDITAL 23/2015 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  2016 - 2017 

CURSO:  CST EM RADIOLOGIA 
CLASSIFICAÇÃO NOME DO PROJETO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

1º 
A utilização de aplicativo educativo no estudo da anatomia 

humana. 
Márcio Henrique de Oliveira Garcia Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

2º 
Estudo dos efeitos antipsicóticos do óleo essencial de Alpinia 
zerumbet (OEAZ) na prevenção das alterações induzidas por 

cetamina no teste de Campo aberto. 

Fernanda Yvelize Ramos de Araújo Classificado e aguardando a pré-indicação dos 
alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 

3º 
Avaliação de condições de riscos e medidas de controle de 

radiação (Raios X) do serviço de radiologia do IJF Fortaleza 
Einstein Maia do Amaral Classificado e aguardando a pré-indicação dos 

alunos de iniciação de 26/05 a 03/06 


