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I. DEFINIÇÃO   

 

1. OBJETIVO 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) se caracteriza como um grupo de pesquisadores 

com proposta de investigação conjunta, com linhas de pesquisa estabelecidas e 

enquadradas em áreas de concentração da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) do MEC. 

Independente de qual seja o curso de graduação, é muito importante o aluno se dedicar 

ao curso. Desta forma, ele se torna um profissional com todas as habilidades e 

conhecimentos para uma carreira de sucesso. No entanto, além de aulas, provas e 

trabalhos, este aluno pode ir além realizando projetos de iniciação científica. 

Para que isso aconteça é fundamental que a Instituição de Ensino Superior tenha um 

núcleo de pesquisa, para que assim possa orientar e subsidiar os alunos que querem 

produzir conhecimento e, por que não, se preparar para a pós-graduação. 

 

2. ATIVIDADE DE PESQUISA E EXTENSÃO 

Um Núcleo de Pesquisa e Extensão realiza a integração entre a graduação e a pesquisa. 

Sendo assim, se torna um espaço que a faculdade mantém para reunir alunos e 

professores em torno de projetos científicos, de acordo com grupos e linhas de pesquisa 

existentes na instituição. 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão oferece orientação aos alunos interessados e 

possibilita condições para o desenvolvimento da pesquisa em todos os níveis. Dessa 

maneira, o aluno com interesse em ter essa experiência recebe todo o suporte 

necessário. 

A pesquisa feita no curso de graduação, realizado através de programas de iniciação 

científica, apresenta uma série de benefícios para o aluno, desde a melhoria do seu 

rendimento acadêmico, a possibilidade de ampliar sua rede de relacionamentos, 

aproxima este dos programas de pós-graduação, contribui para o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional.  

 

3. PROGRAMAS DE PESQUISA DA FACULDADE CEAFI 

No cumprimento de suas finalidades educacionais e de formação profissional, a 

Faculdade CEAFI estabelece algumas possibilidades de programas ofertados pelo Núcleo 

de Pesquisa e Extensão, como: 
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 PIC: Programa de Iniciação Científica voltado aos alunos do curso de Graduação 

Tecnológica em Gestão Hospitalar, o qual pode ser realizado através de bolsas 

ou de forma voluntária. Neste programa o aluno desenvolve um tema relevante 

de acordo com um projeto de pesquisa e conta com a orientação de um 

professor. 

 PIC/RESC: Programa de Iniciação Científica desenvolvido de forma alinhada às 

temáticas da RESC – Revista Eletrônica Saúde e Ciência da Faculdade CEAFI, um 

periódico científico de acesso livre e gratuito, publicado semestralmente pelo 

CEAFI PÓS-GRADUAÇÃO. Esta revista objetiva disseminar a produção científica 

em Ciências da Saúde e áreas afins, por meio da publicação de resultados de 

pesquisas originais, revisões literárias e de outras formas de documentos que 

contribuam para o conhecimento fundamental e aplicado. 

 

O aluno interessado em desenvolver a pesquisa acadêmica deve procurar o Núcleo de 

Pesquisa e Extensão para receber esclarecimentos sobre outros programas científicos 

de seu interesse, seja da própria instituição ou de fundações, também com a 

possibilidade de bolsas. 

Os projetos de pesquisa podem ser desenvolvidos em vários formatos, de acordo com 

determinação do professor responsável, como painel, artigo, monografia, estudo de 

caso, etc. 

 

II. LINHAS DE PESQUISA 

Para o desenvolvimento da pesquisa no universo acadêmico, as instituições de ensino 

adotam Linhas de Pesquisa, as quais podem ser definidas como um núcleo temático da 

atividade de pesquisa do curso, com base no desenvolvimento sistemático de trabalhos 

com objetos ou metodologias comuns. 

Desta forma, para o Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar, a Instituição 

definiu para o Núcleo de Pesquisa e Extensão: 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:  Gestão e Saúde 

LINHAS / Professor responsável:  

a) Gestão e Comunicação / Profº Doutorando Roberto Jimenes 

b) Biossegurança / Profª Me Janaína Steger de Oliveira Costa 

c) Acreditação e Qualidade / Profª Doutoranda Juliana Carvalho de Lima 

d) Análise de Dados aplicada à Saúde / Profº Me Fabrício Leonard Leopoldino 
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Questões interdisciplinares que são abordadas em sala de aula também podem ser 

adotadas para o desenvolvimento de pesquisa científica, convidando para isso como 

orientadores os professores que compõe o corpo docente. Estas questões transitam por 

temáticas associadas a: 

a) Responsabilidade e Inclusão Social 

b) Preservação e Meio Ambiente 

c) Direitos Humanos 

d) Questões Éticas e Raciais 

 

III. PROJETOS DE EXTENSÃO 

Por definição, o Projeto de Extensão pode ser classificado como uma ação processual e 

contínua, de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, que apresenta 

objetivo específico e com prazo determinado. 

A Extensão Universitária é vista como uma ação da faculdade junto à comunidade, 

possibilitando o compartilhamento com o público externo do conhecimento verificado 

por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. É a articulação do 

conhecimento científico advindo do ensino e da pesquisa com as necessidades da 

comunidade onde a universidade se insere, interagindo e transformando a realidade 

social. 

Ela tem por objetivo promover o desenvolvimento social, fomentar ações de extensão 

que levam em conta os saberes e fazeres populares e garantir valores democráticos de 

igualdade de direitos, respeito à pessoa e sustentabilidade ambiental e social. 

Questões interdisciplinares que são abordadas em sala de aula também podem ser 

adotadas para o desenvolvimento de projetos de extensão, convidando para isso como 

orientadores os professores que compõe o corpo docente. Estas questões transitam por 

temáticas associadas a: 

a) Responsabilidade e Inclusão Social 

b) Preservação e Meio Ambiente 

c) Direitos Humanos 

d) Questões Éticas e Raciais 

Os projetos de extensão podem ser elaborados com propostas que possam atender 

tanto ao público interno quanto ao externo. As especificações que demonstram os 

objetivos, modalidades e públicos devem estar descritas no projeto. Desta forma, por 

meio da extensão é possível elaborar cursos de curta ou longa duração para os 

professores e acadêmicos da Faculdade CEAFI, bem como atividades que visam atender 

a comunidade regional.  
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Os projetos devem seguir as normas e modelos de formatação da ABNT, devendo possui 

a seguinte estrutura: 

1 Identificação 

1.1 Título do projeto 

1.2 Coordenador do projeto 

1.3 Membros 

1.4 Local de realização 

2 Caracterização do problema 

Com o devido apoio da literatura, descrever objetivamente a 

problemática do projeto, sua relação com a área inserida e sua 

contribuição para o avanço do conhecimento. 

3 Objetivos 

Explicitar quais são os objetivos do projeto. 

4 Justificativa 

Apontar as demandas da área inserida que justificam a realização do 

projeto. 

5 Metodologia 

Descrever quais serão os métodos utilizados para a consolidação dos 

objetivos. 

   A previsão da quantidade do público a ser atendido. 

6 Recursos humanos, físicos, financeiros e equipamentos 

Mencionar as necessidades financeiras, equipamentos auxiliares, 

espaços 

físicos e equipe de trabalho que serão utilizados durante a realização do 

projeto. 

7 Cronograma 

Produzir uma tabela com o cronograma previsto. 

8 Parcerias 

Listar parceiros externos e sua forma de inserção (quando houver). 
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IV. ALINHAMENTO COM O PPC 

A Faculdade CEAFI oferece aos docentes e responsáveis por projetos de pesquisa e de 

extensão condições de trabalho que incluem horários especialmente reservados para o 

desenvolvimento, espaço físico e a orientação de alunos incluídos em seus projetos. A 

Faculdade também disciplina as normas para a concessão de auxílios para a participação 

em eventos.  

A Faculdade CEAFI incentiva a apresentação de resultados de pesquisas na Revista 

Eletrônica Saúde e Ciência (RESC), periódico científico de acesso livre e gratuito, 

publicado semestralmente pelo CEAFI, apenas na versão eletrônica e disponível no site 

http://www.rescceafi.com.br. Esta revista objetiva disseminar a produção científica em 

Ciências da Saúde e áreas afins, por meio da publicação de resultados de pesquisas 

originais, revisões literárias, artigos e de outras formas de documentos que contribuam 

para o conhecimento fundamental e aplicado. 

 

V. COMPOSIÇÃO 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade CEAFI é presidido pelo Coordenador do 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar, Professor Doutorando Roberto 

Jimenes, podendo ser composto por todos os professores e alunos do curso. 

 

VI. PARCERIAS EDUCACIONAIS E CIENTÍFICAS 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade CEAFI busca parcerias com outras 

instituições de ensino, bem como com entidades e organizações, de momo a promover 

e multiplicar a produção científica de nossos alunos e professores, e consequentemente 

nossa imagem institucional. 

Desta forma, já selamos essa parceria com: 

 Cátedra UNESCO de Comunicação 

 Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA 

 Centro Universitário de Adamantina – UniFAI 

Novas parcerias em breve serão buscadas, ampliando consequentemente a visibilidade 

de nossas produções. 

 

 

Goiânia, 1º de junho de 2022. 


