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Em 2021 a Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da permanência

dos (as) estudantes indígenas e dos (as) estudantes refugiados (as) e portadores (as)

de visto humanitário nos cursos de Graduação da Universidade Federal da Integração

Latino-Americana – UNILA foi normatizada pelos Editais PROGRAD Nº 08/2021 e N°

028/2021.

O Edital PROGRAD N° 08/2021 regulamentou o processo que estabeleceu a

oferta  de  8  bolsas  mensais  no  valor  de  R$  400,00  (quatrocentos  reais)  cada,

referentes ao período de exercício compreendido entre 22 de fevereiro a 11 de junho

de 2021.  A área de Matemática contou com a atuação dos monitores que haviam

assinado o adendo ao termo de compromisso e, por isso, abdicou da necessidade de

mais monitores para o  período compreendido pelo edital.  Dessa forma, somente as

áreas de Bilinguismo – Assessoria em Português e Espanhol e Letramento Acadêmico

e  Imersão  ao  Ambiente  Acadêmico  foram  contempladas  com  bolsas,  que  foram

distribuídas da seguinte forma:

Área Número de bolsas

Bilinguismo – Assessoria Português e
Espanhol

3

Letramento Acadêmico e Imersão ao
Ambiente Universitário

5

TOTAL 8

Referente  a  execução  financeira,  o  cronograma  de  envio  dos  relatórios  e

pagamentos ficou estabelecida da seguinte forma:

Sequência Período de referência Valor da bolsa
1º Relatório 22/02 a 19/03 R$ 400,00
2º Relatório 20/03 a 18/04 R$ 400,00
3º Relatório 19/04 a 18/05 R$ 400,00
4º Relatório 19/05 a 11/06 R$ 300,00

Com  isso,  os  valores  mensais  pagos  totalizaram  R$  3.200,00  (três  mil  e

duzentos  reais)  entre  os  meses  de  março  a  maio  e  R$  2.400,00  (dois  mil  e

quatrocentos) no mês de junho, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais) pagos aos



08 monitores bolsistas contemplados pelo edital. 

Além dos monitores bolsistas é importante destacar que no primeiro semestre

de 2021 a Monitoria de Ensino contou com a participação de 8 monitores voluntários

que atuaram entre os meses de fevereiro e junho em cumprimento ao adendo ao

termo de compromisso assinado pelos monitores selecionados no processo seletivo

regulamentado pelo Edital PROGRAD 176/2019, para atuação no ano de 2020. Esse

adendo estabelecia que por terem continuado recebendo as bolsas mesmo durante a

suspensão das aulas em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19), os bolsistas,

após  o  término  da  suspensão,  deveriam  desenvolver  as  atividades  conforme  a

reorganização  do  calendário  acadêmico  para  o  ano  de  2020.  Dos  8  monitores

voluntários, 3 atuaram na área de Bilinguismo - Assessoria em Português e Espanhol,

1 na área de Letramento Acadêmico e Imersão ao Ambiente Universitário e 4 na área

de Matemática.

O Edital PROGRAD Nº 028/2021 regulamentou o processo que estabeleceu a

oferta  de  20 bolsas mensais  no  período de 21/06/2021 a 19/03/2022,  portanto os

valores  ainda  estão  em  execução.  Nesse  edital,  as  bolsas  foram  distribuídas  da

seguinte forma:

Área Número de bolsas

Bilinguismo – Assessoria Português e
Espanhol 7

Letramento Acadêmico e Imersão ao
Ambiente Universitário

8

Matemática 5

TOTAL 20

No que se refere aos valores pagos no ano de 2021, o cronograma de envio dos

relatórios e pagamentos seguiu o seguinte cronograma:  

Sequência Período de referência Valor da bolsa
1º Relatório 21/06/21 a 20/07/21 R$ 400,00
2º Relatório 20/07/21 a 20/08/21 R$ 400,00
3º Relatório 20/08/21 a 20/09/21 R$ 400,00
4º Relatório 20/09/21 a 02/10/21 R$ 200,00
5º Relatório 25/10/21 a 20/11/21 R$ 400,00
6º Relatório 25/11/21 a 20/12/21 R$ 400,00



Dessa forma, entre os meses de julho a setembro os valores mensais pagos

somaram o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Já no mês de outubro, como o

período de atividades foi menor, o que impactou o valor da bolsa neste mês, o montante

mensal pago foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mês de novembro novamente o

montante pago foi de R$ 8.000,00 (oito mil reais). No mês de dezembro dois monitores

bolsistas da área de Matemática solicitaram o desligamento da monitoria de ensino, por

isso, nesse mês, o valor pago foi de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Importante

ressaltar que não foi realizado o chamamento de suplentes para assumirem as vagas

abertas pelo desligamento dos monitores porque, de acordo com o Edital PROGRAD Nº

38/2021,  que  tornou  público  o  resultado  final  da  seleção  de  monitores,  a  área  de

matemática não possui nenhum suplente para ser chamado. 

Dessa forma, o valor total de bolsas pagas no ano de 2021 foi de R$ 55.200,00

(cinquenta e cinco mil e duzentos reais). Ressaltando, mais uma vez, que as bolsas

previstas pelo Edital PROGRAD 028/2021 não foram integralmente pagas no ano de

2021 e que o edital permanece em andamento com previsão do último pagamento a

ser realizado em abril de 2022.

Por fim, destaca-se que, no ano de 2021, os monitores bolsistas e voluntários

da Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da permanência de estudantes

indígenas, refugiados e portadores de visto humanitário estiveram à disposição de um

público  formado por  aproximadamente  100 discentes  que fazem parte  dos grupos

atendidos. 

Foz do Iguaçu, 04 de fevereiro de 2022


