PROCESSO SELETIVO PARA GRUPO DE ESTUDO
TECNOLOGIA E SAÚDE
O curso de Fisioterapia, Sistema de Informação e Educação Física do Centro Universitário
Católica de Quixadá, informa aos demais interessados que, no período de 2
 1 a 25/08/2017,
estarão abertas as inscrições para seleção de alunos para o Grupo de Estudo em
TECNOLOGIA E SAÚDE
Carga horária: 2h semanais
Horário: Segunda ou Quinta de 13h30 às 15h30
Local: a decidir
Nº de vagas: 6 para Fisioterapia
6 para Sistemas de Informação
4 para Educação Física
Objetivos:
✓ Proporcionar o diálogo interdisciplinar para criação de ideias criativas e inovadoras;
✓ Pensar soluções tecnológicas para os problemas de saúde;
✓ Incentivar o empreendedorismo e inovação entre os alunos e professores envolvidos;
Professores responsáveis:
Coord. Prof. Júlio Cesar Cavalcante
Coord. Profa. Raimunda Rosilene Gadelha
Profa. Danielle Santiago da Silva
Prof. Cássio Pinheiro Oliveira
Prof. Luiz França Bahia Loureiro Junior
Prof. Julian Rodrigues Valério
Prof. Renato Furtado de Mesquita
Prof. Marcos Rogério Madeiro de Almeida
Os interessados participarão de um encontro semanal onde serão realizadas trocas de
experiências para a criação de projetos que envolvam saúde e tecnologia.
INSCRIÇÃO: Poderão se inscrever alunos que cursam do 4º ao 8º período do curso de
graduação de Fisioterapia, Sistemas de Informação e Educação Física. As inscrições
acontecerão na sala da coordenação de cursos.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSCRIÇÃO:
Preenchimento da Ficha de Inscrição
Obs.: Caso o número de interessados ultrapasse o número de vagas será dada prioridade
aos alunos com maior média global.
Início das atividades: Os alunos selecionados serão comunicados por e-mail sobre o local e
dia do início das atividades.

O discente deverá ter compromisso, disponibilidade e responsabilidade social frente todas as
atividades acadêmicas que serão desenvolvidas no projeto. Ao final do período letivo, os
alunos receberão um certificado para comprovação das atividades realizadas.
Quixadá, 18 de agosto de 2017.

