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 EDITAL N° 02 /2011 
 

SELEÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO 
 

A Comissão de Acompanhamento do Programa de Grupos de Estudo na 
Área da Saúde  do Curso de  Fisioterapia da FACULDADE CHRISTUS,  
constituídas, respectivamente pela Coordenação Geral do Curso de Fisioterapia, 
Coordenação de Pesquisa e Monitoria e a Supervisão do Campus Parque 
Ecológico, tornam pública a abertura de inscrições para o Programa de Grupo de 
Estudos Multidisciplinar na Área da Saúde do ano de  2011, que será realizado 
no período de 01 a 18 de março de 2011, das 8h às 11h e de 14h às 19h, de 
acordo com o horário de funcionamento do curso.  

 
 

1 OBJETIVO GERAL 
 

1.1 Os Grupos de Estudos baseiam-se na indissociabilidade da pesquisa, do 
ensino e da extensão e objetivam contribuir para o aperfeiçoamento do 
aprendizado dos alunos de graduação. 

 
2. ATRIBUIÇÕES 

 
2.1. Estudantes –Grupo de Estudo 

 
 O aluno deve dedicar-se às atividades do grupo durante 2 (duas) horas 

semanais, no período de 4 (meses), cumprindo a carga horária de 40h. 
 

2.1.1 O aluno é obrigado a inscrever-se e apresentar artigo científico sobre 
a temática de seu grupo no VIII Encontro de Iniciação á Pesquisa e à 
Docência,  a se realizar em 2011, que deverá conter, obrigatoriamente , os 
resultados finais e ou parciais da pesquisa desenvo lvida  durante a vigência 
do Grupo de Estudo.  Todos os artigos produzidos utilizarão a padronização 
adotada pela Revista Pesquisa em Saúde da Faculdade Christus. 

 
2.1.2 Ao término das atividades do(s) Grupo(s), o aluno deverá apresentar à 

Coordenação de Pesquisa e Monitoria artigo sobre o tema desenvolvido no(s) 
Grupo(s) de Estudos, em formulário I-7, em duas vias impressas e uma via 
digital, em CD, estando o arquivo no formato de Mic rosoft Word compatível 
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com a versão 2007, o qual poderá ser submetido, a critério da Coordenação de 
Pesquisa e Monitoria, aos conselhos editoriais da Revista Pesquisa em Saúde da 
Faculdade Christus. 

 
2.1.3 Elaborar relatório mensal seguindo os formulários G-3, sobre as tarefas 

desenvolvidas, e ao término do programa, o aluno entregará o relatório final 
(modelo G-4), seguindo os prazos estabelecidos pela Coordenação de Pesquisa e 
Monitoria do Curso de Fisioterapia. 

 
2.2. Professores Orientadores 
 

2.2.1 O professor que coordena o Grupo de Estudos deve dedicar-se às 
atividades do(s) grupo(s) durante 2 (duas) horas semanais cada período de 4 
(quatro meses) , cumprindo a carga horária total de 40h. 

 
2.2.2 Os professores que coordenam os Grupos de Estudos devem estar à 

disposição dos alunos para a orientação de trabalhos científicos que envolvam a 
temática do grupo e que sejam destinados à participação em eventos de pesquisa. 

 
2.2.3 Os professores devem apresentar, ao término do Grupo, relatório final 

das atividades (modelo G-4), acompanhado de tabela de avaliação dos 
participantes (a ser elaborada pelo professor). 

 
2.2.4 Ao término das atividades do Grupo, os professores deverão 

apresentar projeto coletivo, elaborado em conjunto com os alunos, de atividade 
prática e ou projeto de pesquisa que aborde o tema desenvolvido no Grupo de 
Estudos. 

 
2.2.5 Ao término das atividades do Grupo, os professores receberão 

certificado de participação. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1. As inscrições estarão abertas no período de 01 a 18 de março de 2011,  
das 9h às 19h, de acordo com o horário de funcionamento da recepção de andar 
do curso de Fisioterapia da Faculdade Christus. 
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3.2. A inscrição será efetuada mediante a entrega d os seguintes 
documentos: 

 
� Formulário G-1, dados do aluno e opção pelo Grupo de Estudo, que 

deverá ser entregue em 2 cópias impressas; 
� O formulário poderá ser obtido no site www.fchristus.com.br. no 

“Aluno on-line”; 
� Cópia do histórico acadêmico atualizado, disponível no aluno “on-

line”; 
� Declaração atualizada do candidato atestando sua atual 

disponibilidade para cumprir 5 horas semanais referentes às atividades do 
grupo de estudo, em horário não coincidente com as disciplinas em que 
estejam matriculados.  

 
3.3 Podem inscrever-se alunos regularmente matriculados no Curso de 

Fisioterapia e áreas afins da Faculdade Christus  de qualquer semestre. 
 
4. REQUISITOS DO ESTUDANTE PARTICIPANTE 

 
4.1 Estar regularmente matriculado em Curso de graduação na área da 

saúde da Faculdade Christus. 
4.2 Dedicar-se às atividades do(s) Grupo(s), cumprindo 5 (duas) horas 

semanais. 
4.3 Possuir Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou maior a 6,0 

(seis). 
 

5. BENEFÍCIOS PARA O ESTUDANTE- GRUPO DE ESTUDO 
 

5.1 A efetiva participação do aluno no Grupo de Estudos valerá como 
atividade acadêmica complementar, devendo-se computar 40h  nos registros 
cadastrais do estudante, desde que não haja desistência ou desligamento por 
iniciativa da Instituição, antes do término do grupo, e desde que o aluno obtenha 
75% de freqüência.  

5.2 Os alunos receberão certificado no qual constará atribuição de conceito 
pela sua participação. 

5.3 A obtenção das horas de atividade complementar e a entrega do 
certificado correspondente ficarão condicionadas à obtenção de 75% de 
freqüência, à entrega tempestiva de artigo individual  ao professor orientador, 
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sobre tema relacionado ao grupo de estudos, nos termos do formulário I-7, bem 
como à entrega de declaração de participação no evento mencionado no item 4.2.  

6.SELEÇÃO 

6.1 Os candidatos inscritos deverão se submeter a uma prova dissertativa, 
que versará sobre um dos temas (Anexo I),  a ser sorteado no momento da prova. 
A prova também buscará avaliar o perfil do candidato e sua aptidão para as 
atividades de pesquisa e estudos avançados.   

6.2 Das Provas 

� A relação dos temas a serem abordados na prova de seleção está descrita 
nos anexos I deste Edital;  

� A prova escrita será proposta pelos professores orientadores, previamente 
validada por parte da Coordenação de Pesquisa e Monitoria do Curso de 
Fisioterapia; 

� A prova escrita  será realizada no dia 21 de março de 2011, horário de 
acordo com a definição da Coordenação de Pesquisa e Monitoria , no âmbito 
específico de suas atribuições mediante regulamento próprio; 

� A falta ou atraso para a realização das provas ensejará na eliminação do 
candidato, não cabendo recursos para esta situação. 

6.3. DA APROVAÇÃO 

  6.3.1 Será aprovado o candidato que atenda uma das seguintes condições:   

  a) No caso, de nota na prova dissertativa maior ou igual a 7 (sete); 

      6.3.2 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo 
com a nota obtida. 

  6.3.3 No caso de empate serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate    

                      Maior nota na prova teórica; 

                      Maior número de horas aulas cursadas; 
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                      Maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 

  6.3.4 A divulgação do resultado final  será realizada até o dia 23 de 
março de 2011.  

  6.3.5. O Termo de Compromisso  acontecerá em 24 de março de 2011 
em locais e horários a serem divulgados pela Coordenação de Pesquisa e 
Monitoria. 

  6.3.6 O não comparecimento do candidato aprovado para a assinatura do 
Termo de Compromisso  na data e horários especificados ensejará a convocação 
imediata dos candidatos classificáveis. 

 
7. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS  

 
      7.1.1 Tema do Grupo 01: Ciências Sociais e Saúde Coletiva: Uma leitura 
interdisciplinar. 
      7.1.2 Tema do Grupo 02: Uma Visão Interdisciplinar da Fisioterapia 
Respiratória: Da atenção primária à terciária. 
      7.1.3 Tema do Grupo 03: Fisioterapia em Cardiologia: A Interdisciplinariedade 
Como Forma de Prevenção e Promoção a Saúde. 
 
      7.2 Para o Curso de Fisioterapia: 
 

Professor Orientador  Vagas Alunos  

  Mônica Cordeiro X. de Oliveira (Grupo 01)    Mínimo 04 e no máximo 10  
   Márcia Cardinalle Correia Viana (Grupo 02) 

  Andrea Stopiglia Guedes Braide (Grupo 03) 

 
 

7.3 Para o funcionamento do grupo é necessário que se tenha a aprovação 
mínima de 04 estudantes para cada grupo. 

 
7.4 Caso o número de candidatos aprovados seja inferior a quatro, caberá à 

Coordenação de Pesquisa e Monitoria deliberar acerca da manutenção ou não da 
oferta do respectivo grupo. 
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8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

8.1 Será realizada reunião de abertura dos trabalhos com os alunos 
aprovados no dia 24 de março de 2011,  quinta-feira, no horário e local a ser 
divulgada posteriormente pela Coordenação. 

 
8.2 As atividades do Grupo de Estudo terá início a partir do dia 24 de março 

de 2011 
 
8.3 Os Grupos funcionarão semanalmente, sob a coordenação dos 

professores. Os grupos terão 30hs para realizar os encontros teóricos e 10hs para 
a elaboração dos artigos científicos e apresentação no Encontro de Iniciação 
Científica. 

 
8.4 Os Grupos deverão seguir o seguinte calendário: 
 

Mês Atividades  Horas  

Março 02 encontros teóricos        04h 
Abril 05 encontros teóricos 10h 
Maio 06 encontros teóricos 12h 
Junho 03 encontros teóricos 06h 
 Apresentação Encontro de Iniciação Cientifica 04 

Correção do artigo para publicação 04 
   

Total   40 h 
 
9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DO GRUPO DE 
ESTUDO. 

 
9.1. As normas e critérios de acompanhamento e avaliação do programa estão 
definidas e regulamentadas em norma específica. 
 
9.2. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas junto a Coordenação 
de Pesquisa e Monitoria do Curso de Fisioterapia da Faculdade Christus, poderá 
haver suspensão temporária do programa no que concerne ao professor e 
desligamento do aluno e/ou professor, a critério da Vice-Direção e da Comissão 
de Acompanhamento do programa.  
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9.3 O aluno poderá se desligar do Grupo de Estudos, mediante requerimento 
firmado por ele ou por decisão escrita e fundamentada do professor ou da 
Coordenação de Pesquisa e Monitoria do Curso de Fisioterapia, por uma ou mais 
das seguintes razões: 
 

 - Mais de duas faltas injustificadas, a critério discricionário do professor; 

 - Descumprimento reiterado das tarefas atribuídas pelo professor; 

 - Prática de qualquer ato ofensivo às regras de disciplina do regulamento da 

Faculdade Christus. 

  

9.4 Após o término do prazo das atividades do Grupo do estudo no semestre e 

cumprimento de todas as prerrogativas inerentes as atividades do grupo de estudo 

com a Coordenação de Pesquisa e Monitoria. O grupo poderá prorrogar por mais 

um semestre as suas atividades para dar continuidade e fechamento da pesquisa 

em desenvolvimento, tal fato, só poderá ocorrer mediante parecer da 

Coordenação de Pesquisa e Monitoria.  

 
Parágrafo único . No caso de desligamento de um dos professores, se houver no 
grupo outro professor da mesma linha de pesquisa, caberá às comissões de 
acompanhamento do Programa do Grupo de Estudo a decisão sobre a eventual 
realocação dos alunos.  

 
10. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
10.1 A avaliação dos alunos será feita pelos professores dos Grupos, 

levando-se em consideração a assiduidade,  a participação,  o interesse pelo 
tema  e a disponibilidade para pesquisas científicas  e atividades práticas  que 
envolvam o assunto. 
 
11. CLÁUSULA DE RESERVA 
 
Parágrafo único . A Coordenação de Pesquisa do Curso de Fisioterapia, 
Coordenação Geral e a Supervisão do Campus Parque Ecológico reservam-se o 
direito de resolver os casos omissos bem como as situações não previstas no 
presente edital. 
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12. DOS RECURSOS 
 
Parágrafo único . Das decisões tomadas pela e Comissão de Acompanhamento 
do Programa de Grupos de Estudo na área da Saúde do Curso de Fisioterapia da 
Faculdade Christus, não caberá qualquer recurso.  

 
 
 

 
Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2011. 

 
 

__________________________________ 
Msc. Isabelle Cerqueira S. Ferreira 

Supervisora do Campus Parque Ecológico. 
 
 

__________________________________ 
Profa Msc Profa. Ediara Rabello Girão Rios     

    Coordenação Geral do Curso de Fisioterapia                    
 

_______________________________________ 
Profa. Doutora Vilma Leite de Sousa Pires 

Coordenadora de Pesquisa e Monitoria do Curso de Fisioterapia. 
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ANEXO I   
Conteúdos para as provas de seleção: 

 
Grupo Professor 

Uma visão interdisciplinar da Fisioterapia 
respiratória: Da atenção primária à terciária. 
 

  Márcia Cardinalle Correia Viana   

TEMA DA PROVA 
PINTO, Juliana Maria de Sousa; VIEIRA, Luiza Jane Eyre de Souza; NATIONS, Marilyn K.. Sopro de vida: experiência com 
a doença pulmonar obstrutiva crônica na pobreza urbana de Fortaleza, Ceará, Brasil. Cad. Saúde Pública ,  Rio de 
Janeiro,  v. 24,  n. 12, Dec.  2008. 
 
LANGER, D et al . Guia para prática clínica: fisioterapia em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 
Rev. bras. fisioter. ,  São Carlos,  v. 13,  n. 3, June  2009 . 
 
COSTA, D et al . Estudo dos volumes pulmonares e da mobilidade toracoabdominal de portadoras de obesidade mórbida, 
submetidas à cirurgia bariátrica, tratadas com duas diferentes técnicas de fisioterapia. Rev. bras. fisioter. ,  São Carlos,  v. 
13,  n. 4, Aug.  2009 .   
 
SILVA, Fabíola Maria Ferreira; BAGNALL, Mary Ellen Silva; ZARDO, Thaís Simão; BOVI, Adriana; CARVALHO, Eliane 
Maria; LOPES, Célia Regina. Repercussões Hemodinâmicas e Ventilatórias em Indivíduos Sadios com Diferentes níveis de 
EPAP. Fisioter. Mov ., Curitiba, v. 22, n. 3, p. 419-426, jul./set. 2009 
 

 
Grupo  Professor  

Ciências Sociais e Saúde Coletiva: uma leitura 
interdisiciplinar. 

Profª Mônica Cordeiro Ximenes de Oliveira 

TEMA DA PROVA  
Tema 01- O Objeto e a Prática da Saúde Coletiva: o campo demanda um novo profissional? 
  
Texto de referência: PAIM, J. S. Desafios para a Saúde Coletiva no Século XXI.EDUFBA, 2006. 
  
Tema 02- Educação em saúde: conhecimentos, representações sociais e experiências da doença. 
  
Texto de referência: GAZZINELLI, Mª. F. et al. Educação em Saúde: conhecimentos, representações sociais e experiências 
da doença. Caderno de Saúde Pública. Rio de Janeiro: Jan/Fev. 2005. 
  
Tema 03- Ciências Sociais e Saúde: uma análise in vivo. 
  
Texto de referência:  MONTAGNER, M.A e MONTAGNER. Mª. I. Ciências Sociais e Saúde: uma análise in vivo. Revista de 
Saúde Coletiva- Physis.[online]Rio de Janeiro: 2008. IN: CANESQUI, A. Mª. Ciências Sociais e Saúde no Brasil. São Paulo: 
Hucitec, 2007. 
  
Tema 04- A Saúde e seus Determinantes Sociais.  
  
Texto de referência: BUSS. P.M e PELLEGRINI FILHO. A. A Saúde e seus Determinantes Sociais. Revista de Saúde 
Coletiva- Physis. Rio de Janeiro: 2007 
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Grupo  Professor  
Fisioterapia em Cardiologia: a 
interdisciplinariedade como forma de 
prevenção e promoção a saúde 

  Andrea Stopiglia Guedes Braide 
  

 

TEMA DA PROVA  
FORJAZ ,Cláudia Lúcia de Moraes; TINUCCI, Tais; NEGRÃO, Carlos Eduardo. Adaptações agudas e crônicas do exercício 
físico no sistema cardiovascular. Rev. paul. Educ. Fís., São Paulo, v.18, p.21-31, ago. 2004. N.esp. 
 
STEIN, Ricardo; GUTHS, Henrique; RAMOS Salvador S. Exercício, Inflamação e Disfunção Endotelial na Doença 
Cardiovascular. Rev. Socied. Card. Rio G. do Sul. Porto Alegre, v. , p.?, 2000. 
 
TADDEI Cláudia F. Gravina,RAMOS Luiz Roberto, MORAES José Cássio, WAJNGARTEN Maurício, LIBBERMAN Alberto, 
SANTOS Silvio Carlos, SAVIOL Felício, DIOGUARDI Giuseppe, FRANKEN Roberto e col. Estudo Multicêntrico de Idosos 
Atendidos em Ambulatórios de Cardiologia e Geriatria de Instituições 
Brasileiras. Arq Bras Cardiol. São Paulo, v.69, (nº 5), 1997. 
 
CARVALHO Tales de,CURI Ana Luiza Hallal, ANDRADE Dalto Francisco,SINGER Julio da Motta,BENETTI 
Magnus,MANSUR Alfredo José Reabilitação Cardiovascular de Portadores de Cardiopatia Isquêmica Submetidos a 
Tratamento Clínico, Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea e Revascularização Cirúrgica do Miocárdio. Arq Bra 
Cardiol 2007; 88(1) : 72-78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


