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FACULDADE CHRISTUS 

VICE-DIRETORIA ACADÊMICA
EDITAL 06/2012 

  
A Vice-Direção Acadêmica e a Comissão de Acompanhamento do Programa de Iniciação 

Científica do curso de Fisioterapia da FACULDADE CHRISTUS, constituída, respectivamente pelas 

Coordenações Geral, de Pesquisa e a Supervisão do Campus Parque Ecológico, tornam pública a 

abertura de inscrições para SELEÇÃO DE PROJETOS referentes ao Programa de Iniciação Científica 

para o ano de 2012/2013, que serão realizadas no período de 13 de março de 2012 a 12 de abril de 

2012, das 9h às 19h, na recepção de andar do Curso de Fisioterapia.

1. OBJETIVOS 

1.1. ORIENTADORES 

� Estimular pesquisadores a engajarem estudantes de graduação em projetos científicos, otimizando 

a capacidade de orientação à pesquisa da Faculdade Christus; 

� Estimular a produção científica. 

  
1.2. ESTUDANTES - PESQUISADORES  

� Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação, 

mediante sua participação em projetos de pesquisa; 

� Proporcionar ao estudante pesquisador, orientado pelo pesquisador, a aprendizagem de técnicas e 

métodos, bem como, estimular o desenvolvimento científico e a criatividade na pesquisa. 

2. ATRIBUIÇÕES 

2.1. DO ESTUDANTE PESQUISADOR 

� O estudante bolsista deve dedicar-se às atividades de pesquisa durante 12 horas semanais no 

curso de Fisioterapia em todo o período de duração do Programa de Iniciação Científica, inclusive nas 

férias acadêmicas, sendo os horários de atividades definidos pelo orientador, podendo ser 

distribuídos de segunda a domingo, nos turnos manhã, tarde e noite;  
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� O estudante bolsista do Programa de Iniciação Científica é obrigado a inscrever–se e apresentar

ARTIGO de sua pesquisa nos Encontros de Iniciação à Pesquisa e a Docência da Faculdade Christus 

promovidos durante a vigência estabelecida por este edital; 

� O artigo a ser apresentado no X ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA E À DOCÊNCIA, a se 

realizar em 2013, deverá conter, obrigatoriamente, os resultados finais da pesquisa desenvolvida 

durante a vigência do Programa de Iniciação Científica. Todos os artigos produzidos utilizarão a 

padronização adotada pela Revista Pesquisa em Saúde da Faculdade Christus e poderão ser 

submetidos, a critério da Coordenação de Pesquisa, às comissões avaliadoras dos periódicos da 

Faculdade Christus; 

� O estudante deverá comprometer-se a cumprir o período total do programa de iniciação científica; 

� Os estudantes-pesquisadores de maneira individual deverão entregar mensalmente o formulário I-4

(Relatório Mensal); semestralmente o Formulário I5 (Relatório semestral), devidamente assinados 

pelos professores orientadores. No término da vigência do Programa o estudante deverá entregar 

uma cópia impressa e em CD do artigo Científico (Formulário I6). Os formulários descriminados acima 

deverão ser entregues na Coordenação de Curso; 

� Em havendo constatação da não entrega dos formulários I4 (Relatório Mensal) por 2 meses, 

consecutivos ou não, implicará em notificação, por escrito, pela Coordenação de Pesquisa e Monitoria 

ao estudante e ao seu orientador. Caso não ocorra a regularização no prazo de dez dias a contar da 

data da notificação ou ocorra reincidência, o estudante e seu orientador serão automaticamente 

desligamentos do Programa de Iniciação Científica; 

� Ao final do Programa de Iniciação Científica o estudante que não tiver entregado os Formulários I4, I5

e/ou I6 não terá direito a receber certificado; 

� Os estudantes-pesquisadores comprometem-se a elaborar e submeter, no mínimo, um artigo com 

dados obtidos na pesquisa desenvolvida, à Revista Pesquisa em Saúde da Faculdade Christus até o 

final da vigência do programa. 

2.2. DO PROFESSOR ORIENTADOR 

� Durante o período de orientação os orientadores são co-responsáveis pela qualidade científica e ética 

das atividades de pesquisa de seus estudantes, bem como dos relatos de seus resultados 

� Dedicar 2 (duas) horas semanais ao Programa de Iniciação Científica, destinando-as aos encontros 

com os seus orientandos, bem como às demais atividades inerentes ao planejamento e execução das 

atividades correspondentes; 



3 

� Participar das reuniões, quando convocado pela Coordenação de Pesquisa; 

� Acompanhar a realização das atividades dos orientandos; 

� Estimular a apresentação do trabalho em congressos e seminários científicos; 

� Após 11 meses de desenvolvimento do projeto, apresentar, juntamente com o (s) estudante(s), 

relatório final no formato de artigo de acordo com as normas da Revista Pesquisa em Saúde da 

Faculdade Christus; 

� Dar o suporte necessário ao estudante no tocante ao preenchimento e à entrega dos formulários 

exigidos pelo programa, inclusive o formulário de freqüência mensal (modelo I4); 

� Orientar e participar, junto aos ESTUDANTES, da produção dos ARTIGOS CIENTÍFICOS, que serão 

apresentados nos Encontros de Iniciação à Pesquisa e à Docência da Faculdade Christus, bem 

como, estar presente no momento das apresentações; 

� O professor orientador compromete-se a orientar, participar da elaboração e submeter, no mínimo, 

um artigo com dados obtidos na pesquisa desenvolvida, à Revista Pesquisa em Saúde da Faculdade 

Christus até o final da vigência do programa. 

3. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

Evento Data

Inscrições dos projetos 13 de março de 2012 a 16 de abril  de 2012 

1ª FASE (Eliminatória e Classificatória)

Divulgação do resultado da 1ª Fase (resultado parcial) até 30 de abril de 2012  

2ª FASE (Eliminatória)

Prazo para apresentação da carta de aprovação do CEP até 04 de julho de 2012 

Divulgação do resultado final 09 de julho de 2012 

Prazo para solicitação de inclusão de projeto voluntário 10 a 12 de julho de 2012 

Assinatura do Termo de Compromisso 07 de agosto de 2012 

3.1.  As inscrições estarão abertas no período de 13 de março de 2012 a 16 de abril de 2012, das 9h às 

19h. As inscrições serão realizadas na recepção do curso de Fisioterapia da Faculdade Christus, das 9h 

às 19h. 

3.2 . A inscrição será efetuada mediante a entrega dos seguintes documentos: 

� formulário I1 de inscrição do estudante (disponível no site da faculdade); 

� formulário I2 de inscrição do professor (disponível no site da faculdade); 
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� Projeto de pesquisa seguindo o Modelo de Projeto para submissão ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Faculdade Christus, assinado pelo professor e estudantes pesquisadores. 

� O projeto (modelo CEP) deverá ser entregue em 3 cópias impressas e uma cópia digital (em 

CD). 

� O modelo de projeto pode ser obtido no site www.fchristus.com.br, na sessão de "Pesquisa / 

Comitê de Ética" / documentos. 

� Para inscrição do projeto, não é necessário apresentar como anexo à folha de rosto, a 

autorização dos locais da pesquisa, declaração dos autores envolvidos, o visto da coordenação 

de pesquisa ou termo de fiel depositário. 

     

3.3 .  Além dos formulários descritos no item 4.2, serão necessários os seguintes documentos: 

Declaração atualizada do candidato atestando sua atual disponibilidade para cumprir, no mínimo, 

12 horas semanais para as atividades de iniciação científica no Curso de Fisioterapia; 

Cópia do histórico acadêmico atualizado, disponível no estudante “on line”; 

Currículo do orientador (na versão curriculum Lattes do CNPq); 

Procuração particular autenticada, no caso de inscrição efetuada por terceiros. 

3.4. Não há limite quanto ao número de projetos inscritos por estudante; ressalvando-se que cada 

candidato só poderá participar da execução de um de seus projetos selecionados. 

3.5. Caso um projeto aprovado tenha um ou mais integrantes que estejam impedidos de assumir a função 

de estudante-pesquisador, conforme edital, a aprovação final do projeto ficará condicionada à 

apresentação da desistência, por escrito, dos estudantes impedidos, até dois dias úteis antes do prazo 

de divulgação do resultado final. 

3.6. A carta de aprovação (sem pendências) dos projetos pelo CEP deverá ser entregue até o dia 04 de 

julho de 2012, das 9h às 19h, na recepção de andar do curso de Fisioterapia. A não apresentação do 

referido documento, no prazo estabelecido, implica na desclassificação sumária do projeto. 

4. BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

4.1. A bolsa terá vigência de 11 meses, com início em agosto de 2012 e término previsto para junho de 

2013, ou até a conclusão do curso de graduação, caso ocorra em data anterior. 

4.2. Os oito (08) primeiros projetos do curso de Fisioterapia, por ordem de colocação, serão contemplados 

com bolsa durante o período de vigência do Programa de Iniciação Científica.  
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4.3 Para o projeto multidisciplinar na área da saúde serão concedidas quatro (04) bolsas de incentivo. Em 

relação a esse projeto o professor orientador deverá optar por submetê-lo a apenas um dos 

programas de Iniciação Científica (medicina ou fisioterapia) sob pena de desclassificação.

4.4. A concessão da referida bolsa não dá ensejo ao pagamento de benefício direto ao contemplado; mas 

autoriza, tão somente, à concessão de desconto na mensalidade, quando for o caso. 

4.5. NÃO é permitido ao estudante (bolsista) participar simultaneamente de outros programas desta IES 

que requeiram dedicação de carga horária e/ou acumulação de bolsas. 

4.6. Para assinatura do termo de compromisso o estudante (bolsista) terá que entregar uma declaração de 

que não participa de outros programas desta IES e/ou acumula bolsas concedidas por esta IES. 

4.7. Estudantes cadastrados nos programas PROUNI ou FIES com bolsa/financiamento de 100% da 

mensalidade somente podem concorrer como estudantes não bolsistas no Programa de Iniciação 

Científica. 

4.8. Após o período de inscrição, não será permitida nenhuma forma de solicitação de alteração nas 

informações concedidas.  

5. REQUISITOS DO ESTUDANTE-PESQUISADOR 

5.1. Estar regularmente matriculado em Curso de graduação na Faculdade Christus. 

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

5.3. Ter disponibilidade para dedicar-se às atividades de pesquisa cumprindo 12 horas semanais, de 

acordo com o cronograma estabelecido pelo orientador. 

6. REQUISITOS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

6.1. Deverá pertencer ao quadro docente da Faculdade Christus e ser portador do título de doutor ou 

mestre, em áreas em que há carência de doutores. 

6.2. O professor orientador poderá ter aprovado no máximo 2 (dois) projetos, não havendo limite para o 

número de projetos propostos. 
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6.3. No caso de professores com o título de especialista, o projeto deverá NECESSARIAMENTE ter o 

acompanhamento de um professor com o título de doutor, o qual participará como supervisor da 

pesquisa. Nesse caso, o pesquisador doutor, atuando como supervisor, poderá participar de mais 2 

(dois) projetos. 

6.4. O professor orientador receberá 2h/a (duas horas-aula) semanais por cada projeto orientado, bem 

como o professor com o título de especialista. No caso do professor supervisor, este receberá 1h/a 

(uma hora-aula) semanal por cada projeto supervisionado. 

6.5. Um projeto poderá ter até dois professores orientando, sendo um professor no papel do Orientador e o 

outro de Co-orientador.  O professor orientador receberá 1h/a (uma hora-aula) semanal por cada 

projeto orientado, assim como,  o  professor Co- orientador no mesmo projeto também receberá 1h/a 

(uma hora-aula) por cada projeto orientado. 

7. BENEFÍCIOS PARA O ESTUDANTE- PESQUISADOR  

7.1. O estudante bolsista receberá um certificado de iniciação cientifica e bolsa, que dependerá do 

número de estudantes vinculados ao projeto (25% para um aluno, 12% no caso de dois alunos ou 

ainda 8% de desconto para projetos com três estudantes).

7.2. Os direitos dos estudantes pesquisadores estão condicionados ao cumprimento integral das 

atribuições previstas neste Edital e nos regulamentos específicos.  

8. DOS PROJETOS DE PESQUISA  

8.1.  Para o Curso de Fisioterapia, cada projeto poderá vincular 1 (um) professor e, no máximo, 3 (três) 

estudantes pesquisadores, sendo todos bolsistas. 

8.2. Cada projeto multidisciplinar poderá vincular 2 (dois) professores pertencentes ao quadro docente dos 

cursos da área da saúde distintos, sendo pelo menos 1 (um) com o título de doutor e 3 (três) 

estudantes pesquisadores. Serão ofertadas bolsas aos discentes de acordo com as especificações de 

cada curso. Para o curso de Fisioterapia serão ofertadas bolsas aos discentes que dependerá do 

número de estudantes vinculados ao projeto (25% para um aluno, 12% no caso de dois alunos 

vinculados ao projeto). 

9. DOS GRUPOS E LINHAS DE PESQUISA  

OS Grupos e linhas de pesquisa estão definidos para o Curso de Fisioterapia são as seguintes: 
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1.  GRUPO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

1.1. Anatomia Aplicada 
1.2. Patologia e Imunologia 
1.3. Biologia Celular 
1.4. Microbiologia 
1.5. Fisiologia e Farmacologia 

1.4.1. Estudo do metabolismo relacionado ao estresse 
    

2. GRUPO: SAÚDE COLETIVA 

     LINHAS DE PESQUISA:  
2.1.  Epidemiologia 

  2.2. Pesquisas Sociais 
  2.3. Saúde e Qualidade de Vida 

2.4. Saúde Pública 
     2.5 Saúde do trabalhador 

2.6. Saúde da Mulher 
2.7. Saúde do Idoso 
2.8. Saúde da Criança 
2.9. Saúde da Família 

2.10. Avaliação de políticas públicas na saúde. 

3. GRUPO: ESTUDOS CLÍNICOS E EXPERIMENTAIS 

LINHAS DE PESQUISA:

3.1. Avaliação e diagnóstico cinético – funcional  

             3.1.1 Cinesiologia e Biomecânica 

3.2.  Eletromiografia 

3.3.  Fisioterapia baseada em evidências 

3.4. Estudos fisio-patológicos 
     3.4.1. Alterações cárdio-pulmonares 
     3.4.2. Alterações Endócrinas 

  3.4.3. Neurologia 
  3.4.4. Reumatologia 
  3.4.5. Dermato-Funcional 
  3.4.6. Oncologia 
  3.4.7. Trauma- Ortopedia 

         3.4.8. Obstetrícia 
         3.4.9. Neonatologia 
         3.10.  Inflamação e dor 

3.11.  Estresse oxidativo 
     
4. GRUPO: PRODUTOS NATURAIS APLICADOS À SAÚDE. 

LINHAS DE PESQUISA:  

                         6.1. Óleos essências e as alterações osteo-mio-articulares 
                                                        
                         6.2. Óleos essências e as alterações do Sistema Nervoso Central. 

10. DO NÚMERO DE VAGAS 
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Para o período de agosto de 2012 a junho de 2013, serão oferecidas as seguintes vagas: 

10.1. Projetos com concessão de bolsa: 

Curso/ Multidisciplinar Número de Projetos

Fisioterapia 8 

Projeto Multidisciplinar (Fisioterapia e Medicina) 4 

Total 12

10.2. Projetos voluntários – sem concessão de bolsas ou auxílios: 

           10.2.1. Os projetos que obtiverem nota igual ou superior a 07 (sete) e que não forem 

classificados dentro do número de vagas de projetos com bolsa poderão fazer uma solicitação 

formal (documento escrito) à Coordenação de Pesquisa e Monitoria para que o projeto seja aceito 

como projeto voluntário. 

           10.2.2. A solicitação para a execução de projeto voluntário deverá ser realizada até 12 de julho de 

2012, estando o documento devidamente assinado por estudantes e orientadores. 

            10.2.3. Todos os projetos voluntários devem ser executados sem nenhum tipo de ônus para a 

Faculdade Christus. 

           10.2.4. Estudantes-pesquisadores e orientadores de projetos voluntários comprometem-se a 

cumprir todas as normas previstas neste Edital e nos regulamentos próprios do Programa de 

Iniciação Científica.  

           10.2.5. A avaliação das solicitações de projetos voluntários será realizada a partir de dois critérios: 

nota de classificação e exequibilidade técnica. 

11. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

11.1. Como pré-requisito para submeter o projeto à análise da comissão científica de avaliação, não 

poderá haver qualquer pendência com relação aos projetos em andamento; envolvendo estudantes 

candidatos e/ou respectivos orientadores indicados. A existência de pendências, tanto do 

professor pesquisador, quanto dos estudantes, em relação a projetos anteriores, poderá 

eliminar o projeto atual do processo seletivo

11.2. Os projetos serão analisados por uma comissão científica de avaliação, a ser constituída pela 

Coordenação de Pesquisa, composta por, um representante da supervisão de campus, um 

representante da Coordenação (Fisioterapia) e um ou dois docentes ou especialistas convidados.  

11.3. Em nenhuma hipótese o orientador poderá fazer parte desta comissão científica de avaliação. 
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11.4. A análise dos projetos será feita levando-se em conta os seguintes aspectos: 

1. Grau de adequação da apresentação do projeto, seguindo a padronização por este edital
Muito ruim Ruim Nem bom nem ruim Bom Muito bom

0,4 0,8 1,2 1,8 2,0 
2. Relevância e atualidade do tema e/ou enfoque escolhido

Muito ruim Ruim Nem bom nem ruim Bom Muito bom
0,4 0,8 1,2 1,8 2,0 

3. Viabilidade técnica e econômica (exeqüibilidade), bem como adequação do orçamento solicitado, se 
houver 

De forma 
nenhuma 

Não muito Regularmente Razoavelmente Muito

0,4 0,8 1,2 1,8 2,0 
4. Relevância social e política

De forma 
nenhuma 

Muito pouco Razoavelmente Não muito Bastante

0,4 0,8 1,2 1,8 2,0 
5. Estar enquadrado nas linhas de pesquisa de cada curso da Faculdade Christus

De forma 
nenhuma 

Na minoria do 
texto 

Na metade do texto Na maioria do texto Durante todo o 
texto 

0,4 0,8 1,2 1,8 2,0 

11.5. Serão desclassificados os projetos que não estiverem em conformidade com este edital. 

11.6. A nota mínima para classificação do projeto é 7,0 (sete). 

12. DA APROVAÇÃO  

12.1. Serão aprovados os projetos classificados em ordem decrescente, de acordo com a nota obtida e a 

disponibilidade de vagas ofertadas. 

12.2. A divulgação do resultado final da seleção será no dia 09 de julho de 2012. 

12.3. Após a divulgação do resultado final, os estudantes selecionados deverão assinar o Termo de 

Compromisso no dia 7 de agosto de 2012 durante a reunião de abertura de trabalhos, a ser 

conduzida pelas Coordenações de Pesquisa do Curso de Fisioterapia. 

12.4. O não comparecimento do candidato aprovado para a assinatura do Termo de Compromisso (07 

de agosto de 2012) nos horários especificados implicará no atraso do início das atividades e 

conseqüentemente a implementação da bolsa. 

  

12.5. Em caso de necessidade de modificações metodológicas no projeto original, estas devem ser 

comunicadas a Coordenação de Pesquisa do curso sem prejuízo ao produto final gerado (artigo 

científico). 

13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE 
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13.1. As normas e critérios de acompanhamento e avaliação do programa estão definidas e 

regulamentadas em norma específica. 

13.2. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas junto ao Programa de Iniciação Cientifica do 

curso de Fisioterapia da Faculdade Christus, poderá haver suspensão temporária do Programa no 

que concerne ao professor e desligamento do estudante e/ou professor, a critério da Vice-Direção e 

da Comissão de Acompanhamento do programa.  

13.3. O desligamento (temporário ou definitivo) do professor orientador poderá ensejar o desligamento do 

seu estudante pesquisador. Na ocorrência dessa hipótese, o estudante perde o direito ao desconto 

(se for bolsista).    

Parágrafo único. No caso de desligamento de professor, se houver no curso outro professor 

desenvolvendo a mesma linha de pesquisa para a qual foi aprovado o estudante, caberá às comissões de 

acompanhamento do Programa de Monitoria a decisão sobre a eventual realocação do estudante.  

14. CLÁUSULA DE RESERVA 

A Coordenação de Pesquisa e de Curso e Supervisão de Campus reservam-se o direito de 

resolver os casos omissos bem como as situações não previstas no presente edital. 

15. DOS RECURSOS 

Das decisões tomadas pela Coordenação de Pesquisa de Curso e Supervisão de Campus não 

caberá qualquer recurso.  

Fortaleza, 13 de março de 2012. 

__________________________________ 
Profª. Msc. Isabelle C. S. Ferreira 

Supervisora de Campus - Parque Ecológico 

__________________________________ 
Profa Msc. Romina Andréia de Arruda Mourão 

Coordenadora Geral do Curso de Fisioterapia. 

__________________________________ 
Profª. Dra. Vilma Leite de Sousa Pires 

Coordenadora de Pesquisa do Curso de Fisioterapia 


