
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

MÓDULO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 2021.1 

CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO E DE SELEÇÃO PARA MONITORIA 

ACADÊMICA BOLSISTA PARA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE (AIS) 

 

1. OBJETIVOS DA MONITORIA  

1.1 Promover a melhoria da qualidade acadêmico-pedagógica do ensino de graduação.  

1.2 Promover o desenvolvimento acadêmico-profissional quanto a qualificação das 

atividades curriculares na graduação. 

1.3 Promover a qualificação do desenvolvimento de atividades curriculares teórico-

práticas, de caráter criativo e inovador. 

1.4 Estimular o desenvolvimento de trabalhos colaborativos entre o(a) docente 

orientador(a) e o(a) discente-monitor(a) na construção de estratégias pedagógicas que 

favoreçam o aprendizado teórico-prático entre os(as) acadêmicos(a) de graduação. 

 

2.VIGÊNCIA DO EDITAL: 09 de setembro a 20 de setembro de 2021. 

 

3. VAGAS OFERTADAS: Serão ofertadas 2 (duas) vagas de bolsistas, sendo 1 bolsa 

Monitoria-Livre Concorrência e 1 bolsa Monitoria-Vulnerabilidade, no valor nominal 

mensal de R$400,00 (quatrocentos reais cada), no período de seis meses, compreendendo 

o período de setembro de 2021 a fevereiro de 2022 a serem pagos pelo Edital N.o 02/2021 

do Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação – PGRAD. 

 

 

 

 



4. CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO  

4.1 Aluno (a) regularmente matriculado (a) no Curso de Medicina da UFPA cursando o 

5º período e já tenha sido aprovado, sem pendências, nos módulos anteriores de Atenção 

Integral à Saúde;  

4.2 Não estar cursando ou tenha que cursar qualquer módulo em regime de dependência 

ou de adaptação;  

4.3 Não tenha anteriormente abandonado a função de monitor, sem justificativa;  

4.4 Não ter vínculo empregatício. 

4.5 Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para a atividade de monitoria 

como bolsista, e caso selecionado, assinar o Termo de Compromisso do(a) Bolsista, e 

quando houver desistência do(a)(s) bolsista(s) assinar o Termo de Desistência; 

4.6 Disponibilidade para cumprir o cronograma de execução e o Plano de Trabalho. 

4.7 Comprometer-se a estar regularmente matriculado(a) no período letivo referente à 

execução do projeto de setembro/2021 a fevereiro/2022. 

4.8 Para bolsa Monitoria-Livre Concorrência poderá ser contemplado(a) graduando(a) 

que tenha Coeficiente de Rendimento Acadêmico por Período Letivo - CRPL a partir de 

7,0 pontos no último semestre cursado. 

4.9 Para bolsa Monitoria-Vulnerabilidade poderá ser contemplado(a) graduandos(a) 

que tenha ingressado na UFPA por meio de ações afirmativas ou que atenda às condições 

de candidatura definidas nos Capítulos III, V e VI da Instrução Normativa Nº. 

11/SAEST/UFPA, de 10 de agosto de 2020. 

4.10 Os (as) discentes dos projetos aprovados neste Edital não poderão atuar, 

simultaneamente, em outros Programas de Bolsa de Apoio Estudantil. 

 

5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO  

A seleção dos monitores obedecerá aos seguintes critérios:  

5.1   Para concorrer às vagas, os (as) estudantes interessados (as) devem enviar o 

comprovante de matrícula, histórico escolar, Currículo Lattes e 1 (uma) carta com 1 (uma) 

lauda com o nome completo do(a) candidato(a), a modalidade de bolsa pretendida 

(Monitoria-Livre Concorrência ou Monitoria-Vulnerabilidade) e relato da sua experiência 

no ensino remoto e híbrido no Módulo de Atenção Integral à Saúde na UFPA. Enviar para 

o e-mail claudia.malcher@ics.ufpa.br com o assunto “Bolsista AIS”, no período de 

09/09/2021 até 10/09/2021. 

 

mailto:claudia.malcher@ics.ufpa.br


6. CRONOGRAMA 

Inscrições: 09 e 10 de setembro de 2021. 

Análise das propostas: 11 e 12 de setembro de 2021 

Resultado preliminar: a partir de 13/09/2021 no site do Instituto de Ciências da Saúde 

da UFPA, disponível no link http://www.ics.ufpa.br/  

Recursos (enviar para o endereço claudia.malcher@ics.ufpa.br): até 48h a partir da 

divulgação do resultado preliminar 

Resultado final: a partir de 16 de setembro de 2021 no site do Instituto de Ciências 

da Saúde da UFPA, disponível no link http://www.ics.ufpa.br/. 

 

 

 

Profa. Dra. Claudia Marques Santa Rosa Malcher 

Docente do Módulo de Atenção Integral à Saúde 

Coordenadora do Projeto de Monitoria 
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