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Gestão na prática: administrando o futuro
especial
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1 - Radar do Varejo:

2 - Empreender em Foco:
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3 - Reflexões Docentes: 
4 – Inovação em Gestão: 

Colaboração:
Prof. Christian Avesque

(Docente do Curso de
Administração da Unichristus)
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história de sucesso

Não deixe as oportunidades passarem

Amanda Lessa
(Egressa do Curso de Administração de 

Empresas da Unichristus)
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em foco

Curso de Ciências Contábeis participa 
da Semana de Preparação para o Estágio 
promovida pela EEEP Leonel de Moura Brizola
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destaquedestaque

O Curso de Nutrição da Unichristus é 
reconhecido com a nota máxima pelo MEC
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unichristus

ranking

Unichristus é o melhor Centro Universitário 
do Brasil em ranking internacional da Times 
Higher Education 

Sobre o ranking

rankings
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Entenda um pouco mais sobre as estratégias ESG:
uma experiência com alunos da disciplina de Gestão de Projetos 
do Curso de Administração 

Mas, afinal, o que é ESG?

environmental, social and 
governance”
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E o que significa cada 
letra dessa sigla?

nvironmental

governance
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zeitgeist

Alunos do Mestrado e da Graduação em 
Direito participam de evento de integração: 
aula aberta de Teoria dos Direitos 
Fundamentais

stricto sensu
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ane 
Mayrla de Pontes

Advanced 
Marketing and Sustainability; Ethical 
Challenges in the global world 

Analisis de Big data

1) Como você ficou sabendo 
da oportunidade de mobili-
dade virtual na Universidad 
de Deusto?

2) Por que você decidiu fazer 
a mobilidade virtual?

3)  Do que mais você gostou 
na mobilidade virtual? 
Algo que a surpreendeu?

“A experiência mudou a minha perspectiva e o 
meu pensamento sobre o mundo” 
Entrevista com Jane Mayrla de Pontes, Curso de Administração, 
sobre a mobilidade virtual na Universidad de Deusto.

4) Qual foi o maior desafio na 
mobilidade virtual? Você 
teve dificuldade nas disci-
plinas em inglês e espanhol?

5)  Como foi a interação com 
os estudantes nas aulas e as 
atividades em grupo com 
alunos de diversas nacionali-
dades? Como foi essa experi-
ência para você? Em relação 
aos professores, o que você 

achou? As aulas foram muito 
diferentes da Unichristus?
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6) Que conselho você daria 
para os estudantes que es-
tão pensando em fazer a 
mobilidade virtual na Uni-
versidad de Deusto?

7)  Para finalizar, como você 
considera que essa experi-
ência mudou sua perspecti-
va de intercâmbio e de in-
ternacionalização?

Colaboração / responsável para a 
entrevista: Italo Cavalcante, 

(Coordenador adjunto da COMAI - 
Coordenação de Mobilidade e

Assuntos Internacionais da Unichristus)

Sobre a Universidad de Deusto

Sobre a Universidad de Deusto
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Autores egressos do Mestrado em Direito 
da Unichristus publicam suas pesquisas: 
lançamento das obras mais recentes

fake news

fake news
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fake news

hashtags

déficits
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Relação das obras 
comentadas:

Benefício de Prestação Continuada:

Fake news

Me-
diação judicial: 

O 
processo democrático em xeque: 

Concilia-
ção e Poder Público:

Precedentes Judiciais e Desju-
dicialização da Saúde:

Comportamento Litigioso:
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I Cerimônia do Jaleco – Medicina 
Veterinária Unichristus
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Isadora Machado Teixeira Lima 
(Coordenadora do Curso de

Medicina Veterinária)
Colaboradores: Aline Maia Silva

Daniel de Araújo Viana 
Dimitry Barbosa Pessoa

Jarier de Oliveira Moreno
Victor Hugo Vieira Rodrigues

Depoimento da aluna de veterinária da 
Unichristus, Vitória Santos, sobre
o evento: 
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Unichristus realiza aula de campo do Curso 
de Medicina Veterinária
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Jarier de Oliveira Moreno
Colaboradores: Isadora Machado 

Teixeira Lima
Daniel de Araújo Viana

Victor Hugo Vieira Rodrigues
Dimitry Barbosa Pessoa

Depoimento do aluno de veterinária da 
Unichristus, Matheus da Costa Veloso Silva, sobre 
o evento: 

25revista interagirCentro Universitário Christus





artigos

Percepções de um jogo didático sobre a 
história da alimentação

Glaúcia Lorena Soares Costa
(Discente CST em Gastronomia - 

Unichristus)
Gabriel Moreira de Araújo

(Discente Nutrição - Unichristus)

(Docente CST em Gastronomia e Nutrição 
- Unichristus)

A vida acadêmica é bem 

desafiadora tanto no exercício 

da profissão quanto nos períodos 

de graduação. Como qualquer 

curso do ensino superior, é de 

extrema importância o incentivo 

das instituições aos alunos no que se 

refere à elaboração e à participação 

em pesquisas, pois a prática científica 

proporciona ao acadêmico atualização 

e aperfeiçoamento do seu conhecimento 

e de sua formação, tendo em vista não 

apenas o crescimento dos estudantes, 

mas também o desenvolvimento local, 

regional, nacional e internacional, 

considerando esses avanços frutos de 

grandes estudos e produção científica 

(SOARES & SEVERINO, 2018).
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Referências

Revista interagir

4 formas de resolver 
a falta de atenção em sala de aula

Revista Baiana 
de Enfermagem

Avaliação

Latin American Jour-
nal of  Science Education
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De acordo com boletim 
epidemiológico do Ministério 

da Saúde, de 2007 até junho 
de 2021, foram notificados 
no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan) 
381.793 casos de infecção pelo 
HIV no Brasil, sendo a região 
Sudeste a maior responsável 
pelas notificações, com 165.247 
dos casos (43,3%), seguida pela 
região Nordeste com 75.618 
casos (19,8%), 75.165 (19,7%) 
na região Sul, 36.218 (9,5%) na 
região Norte e 29.545 (7,7%) na 
região Centro Oeste.1

Profilaxia Pré-Exposição: uma aliada ao 
combate do Vírus da Imunodeficiência 
Humana

Daniel Freire de Figueirêdo Filho
(Acadêmico do 7º semestre do Curso

de Medicina da Unichristus.)
Rafaela Mesquita Teixeira

(Farmacêutica da Clínica Escola
de Saúde Unichristus)
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Referências
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Nossa reflexão inicia-se com uma 

pergunta, que, a priori, pode 

ajudar a entender o drama da vida 

humana, a complexidade e a sinergia dos 

seres vivos em um contexto hodierno. Por 

que a dimensão existencial é frágil, falha 

e vulnerável? 

Encantadoramente bem estruturado, mas 
extremamente frágil, falho e vulnerável

Adão Rogério da Silva
(Mestre em Análises Clínicas e

Toxicológicas pela UFMG)
Pe. Sóstenes Luna

(Responsável pelo Serviço de
Inclusão Social da Unichristus).

Referências

Genômica

Biologia molecular da célula
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É consenso que a educação 

tem papel fundamental na 

melhoria constante da sociedade 

ante a universalização da 

aprendizagem. Essa melhoria 

perpassa a formação do cidadão 

crítico e reflexivo, capaz de 

atuar frente às demandas 

atuais , que considera os avanços 

tecnológicos decorrentes dos 

processos de globalização, 

e pondera o conhecimento 

como produto amplamente 

valorizado. 

Reflexões sobre o papel e o desenvolvimento da 
gestão escolar

Lucas Melgaço da Silva
(Professor da Unichristus/Doutor em

Educação Brasileira (UFC))
Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca

(Professora Titular da Universidade
Federal do Ceará (UFC))

32revista interagir Centro Universitário Christus



33revista interagirCentro Universitário Christus



Referências
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Este artigo é proveniente do 

Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Gestalt-terapia (GEPGT) do Curso 

de Psicologia da Unichristus, orientado 

pela professora Dra. Deyseane Lima. O 

GEPGT promove encontros quinzenais, 

em que os participantes e a orientadora 

se propõem a discutir temas e conceitos 

relacionados à Gestalt-terapia, visando 

a aprofundar teoricamente a abordagem 

e proporcionar vivências que reflitam 

sua aplicação no cotidiano. Além disso, 

o grupo consiste em um espaço de 

formação de vínculos e trocas, para além 

da construção de conhecimentos.

Lebenswelt 

As contribuições Fenomenológicas sobre o 
campo da Psicopatologia

Camila Gonçalves Aguiar,
Giovana Lília Lemos de Araújo e 

Lylian Mota Silva
(Acadêmicas do 7º semestre do Curso de 

Psicologia da Unichristus)
Profa. Deyseane Maria Araújo Lima

(Docente do Curso de Psicologia da 
Unichristus).

Método

Google

Resultados e Discussões

psyche
pathos
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Considerações finais

Referências

Histoire de la 
Psychopathologie

El caso de Ellen 
West: estudio antropológico-clínico

Daseisanalyse: 
como a Daseinsanalise entrou na 
psiquiatria

Dicionário Etimológi-
co Nova Fronteira

Criticalpsychology: Anintroduction

Psicopatologia geral

Me-
todologia do trabalho científico

Culture and mental health: 
Anintroductionand overview 
offoundations, concepts, andissues. In: 
Handbook of  multicultural mental 
health

Acolhimento e cuidado: a 
gestalt-terapia diante do sofrimento 
psíquico

Karl Jaspers 
e a abordagem fenomenológica em 
psicopatologia

Fenomenologia 
das Psicoses
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Introdução

A pandemia da Covid-19, 

iniciada no fim do ano de 2019 

e intensificada nos primeiros meses de 

2020, não encontrou fronteiras, além 

de serem sentidas alterações em vários 

setores da vida humana nos países 

atingidos pela doença. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu 

medidas básicas para o combate da 

contaminação pelo novo coronavírus, 

destacando-se dentre elas o isolamento 

social. Essa medida causou muitas 

mudanças no cotidiano dos indivíduos, 

tendo resultado em uma maior interação 

entre pessoas que dividem o mesmo lar. 

Assim, além das consequências danosas 

à saúde que lhes são intrínsecas, a 

pandemia também acarretou outros 

problemas de ordem política, econômica 

e social. Dentre estes, destacam-se, de 

forma alarmante, as alterações dos 

índices de violência doméstica contra 

a mulher ocorrida durante o período 

de isolamento social, acarretado pelo 

momento mais crítico da pandemia. 

Isolamento social e 
violência de gênero na 
pandemia: reação dos 
entes públicos e privados

A violência doméstica contra a mulher: outra 
pandemia dentro da pandemia da Covid-19

Keila Queiroz
(Acadêmica do 5º semestre do

Curso de Direito da Unichristus)
Bheron Rocha

(Doutor em Direito, Docente do Curso de 
Direito da Unichristus e Defensor Público)

Metodologia

Resultados

37revista interagirCentro Universitário Christus



Referências

Trayecto-
rias Humanas Transcontinentales

G1

Re-
vista Brasileira de Epidemiologia

Não se 
cale. Disponível
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1. Introdução

Há 60 anos, a Psicologia foi 

reconhecida como ciência 

e profissão no Brasil. Um marco 

histórico para essa “jovem senhora”  

de 60 anos que vem, a cada dia, 

conquistando seu espaço e fazendo 

a diferença na vida das pessoas, 

não só para lidar de forma mais 

saudável com as suas dificuldades, 

mas também para que possamos 

buscar saúde mental, qualidade de 

vida e bem-estar, principalmente na 

atualidade em que nos encontramos 

em contextos tão adversos, nos quais 

as pessoas necessitam de suporte 

psicológico. Esse suporte tem sido 

de fundamental importância 

para que estas sejam acolhidas e 

ressignifiquem suas experiências. 

Foram muitas conquistas até aqui, 

mas ainda temos um caminho 

árduo, porém muito promissor 

pela frente.  

Ana Beatriz Luna Teixeira
Maria Lisieux Santos Rebouças

 (Acadêmicas do 7º semestre do
Curso de Psicologia) 

Gleiciane De Melo Silva
(Acadêmicas do 4º semestre do

Curso de Psicologia) 
Ingrid Layane Magalhães de Oliveira

(Acadêmicas do 6º semestre do
Curso de Psicologia) 

Andressa Lima Cordeiro
 (Acadêmica do 10º semestre do

Curso de Psicologia) 
Profa. Deyseane Maria Araújo Lima

(Docente do Curso de
Psicologia da Unichristus)

Psicologia e maternidade: Teoria Paradoxal da 
mudança e Self  sob o olhar da Gestalt-terapia

39revista interagirCentro Universitário Christus



2. Maternidade na 
concepção gestáltica: 
teoria paradoxal da 
mudança e self.
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3. Considerações finais 

Referências 
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1. Introdução

O processo saúde doença e 

seus determinantes sociais 

consistem em um grande desafio 

para a população cearense, a qual 

depende de um sistema público 

de saúde com limitações de 

recursos e de gestão, o que relega 

constantemente os usuários a uma 

posição de desamparo, sobretudo no 

que tange à precarização de fatores 

primordiais para a promoção em 

saúde, como o destino adequado 

do lixo, a qualidade da água para 

consumo, arborização, prevenção 

de parasitoses, atenção à poluição 

sonora e, não obstante, a falta de 

informação da população geral 

acerca de medidas para mitigar as 

repercussões dessas deficiências.   

Flavia Luiza Gama Borges Freire,
Lia Gondim Araújo,

Luciano Barroso de Albuquerque Filho, 
Vitória Maiza de Araújo Vieira Mourão                                                                                                          

(Acadêmicos do 1º semestre do Curso de 
Medicina da Unichristus)

Profa. Ana Amélia Reis Jereissati e
Prof. Cristiano José da Silva                      

(Docentes do Curso de Medicina da 
Unichristus)

Atividade curricular de extensão: educação em 
saúde e meio ambiente em uma comunidade 
de vulnerabilidade social e ambiental em  
Fortaleza-CE - um relato de experiência

Método

42revista interagir Centro Universitário Christus



Resultados e Discussão
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Considerações Finais

Referências
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O  Grupo de Estudos e Pesquisa 

em Gestalt-terapia foi 

criado em fevereiro de 2020 e tem 

como coordenadora a professora 

Dra. Deyseane Lima. É vinculado 

ao Laboratório de Pesquisas e 

Práticas em Psicologia Clínica 

(Laboratório Escuta) do Curso 

de Psicologia da Unichristus. 

Tem como objetivo realizar 

aprofundamento teórico, prático e 

vivencial da Gestalt-terapia para 

Isabela Rêgo Cid
(Acadêmica do 6°semestre do

Curso de Psicologia da Unichristus)
Júlia Rabelo Araújo Lélis

(Acadêmica do 10° semestre do
Curso de Psicologia Unichristus)

Profa. Deyseane Maria Araújo Lima
(Psicóloga Clínica, Doutora em

Educação (UFC), Docente do Curso
de Psicologia da Unichristus)

os estudantes de psicologia na 

instituição, além de ser um espaço 

de acolhimento e afetações. Dessa 

forma, o objetivo deste artigo é 

trazer um relato de experiências 

sobre as vivências partilhadas no 

GEPGT.   

Grupo de Estudos e Pesquisa em Gestalt-terapia 
(GEPGT): Um relato de experiência
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awareness

awareness
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on-line

lives 
 lives

on-line

live

awareness
lives

self-box

live

 live
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Referências
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O   RX foi descoberto em 1986 

por Roentgen. Desde então, 

a radiologia diagnóstica contribui 

significantemente para o progresso 

da medicina e de outras ciências 

naturais, além de engenharias 

e ciências exatas. Atualmente 

vários são os exames radiográficos 

realizados nas diversas práticas 

para os quais são empregados, 

porém a radiografia de tórax é 

um dos exames mais realizados 

atualmente, isso se deve ao fato 

de ser um exame padrão a ser 

solicitado para avaliação das mais 

diversas doenças 1-2. A técnica 

que utiliza radiação ionizante 

para produção de imagens 3 

é amplamente utilizada para 

os diagnósticos de pneumonia, 

infecção de vias aéreas, câncer de 

pulmão e traumas 4-5.   

Prof. Ms. Francisco Carlos
Ribeiro Rodrigues Junior

(Coordenador do CST Radiologia)
Profa. Ms. Raquel Carneiro Cordeiro

(Coordenadora Adjunta do CST Radiologia)
Profa. Dra. Viviane de Sousa Tomaz

(Coordenadora Adjunta do CST Radiologia)

Uso de simulador de RX como tecnologia
de ensino

49revista interagirCentro Universitário Christus



“Percebemos que um apa-
relho de raio x na nossa universi-
dade facilita o aprendizado, visto 
que a prática aperfeiçoa o conhe-
cimento, além de simular como 
será nossa realidade no ambiente 
de trabalho. Vejo como fato im-
portante conhecer o aparelho e me 
familiarizar com a ferramenta 
que iremos utilizar no nosso dia a 
dia. Aprimorar a técnica em sala 
de aula para que, assim, possa-
mos obter um melhor desempenho 
da nossa função, conhecimento e 
técnica que serão aprimorados ao 
longo do semestre.”  Katiane Pon-
tes Monteiro (Aluno do Quinto 
Semestre do CST Radiologia. 

“A Unichristus me surpre-
ende a cada semestre, dessa vez, 
foi com a chegada desse novo si-
mulador de raio x altamente mo-
derno e atualizado. Irá ajudar 
demais os alunos nas práticas ra-
diológicas, para que eles cheguem 
aos estágios com a base bem afia-
da e ainda mais treinados quan-
do forem entrar no mercado de 
trabalho. Isso não só influencia o 
aluno, mas a formação de excelen-
tes profissionais da saúde, com a 
realização de exames com eficácia 
e alta qualidade. Mesmo já sen-
do Técnico em Radiologia antes 
de entrar na Unichristus, nunca 
tive experiência com simuladores, 
e isso me prejudicou muito, pois 
eu estava muito despreparado, já 
que não tive esse contato que a 
Unichristus está me proporcio-
nando agora na graduação. Essa 
dedicação da Unichristus está me 
ajudando muito a me aperfeiçoar, 
e isso me traz muitos benefícios 
agora que estou fazendo essa gra-
duação.”  

(Aluno do Quarto Semestre do 
CST Radiologia)
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Referências
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vida inteligente

“O homem nu”, de Fernando Sabino

via crucis

Luís André Oliveira Lessa
(Acadêmico do 2º semestre do Curso de Direito da Unichristus)

“A última crônica”, de Fernando Sabino

Lívia Maria Pessoa Nobre
(Acadêmica do 2º semestre do Curso de Direito da Unichristus)
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