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A Monitoria de Ensino na modalidade de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa
com Deficiência tem como principais metas contribuir com a qualidade do ensino-
aprendizagem  dos  estudantes  PcD  –  Pessoa  com  Deficiência,  acolher  os
estudantes PcD, apoiando seu processo de adaptação acadêmica e de integração
ao  curso,  sobretudo  aos  discentes  que  necessitam  de  adequação  de  materiais
didáticos; contribuir na Redução de barreiras físicas, comunicacionais, sociais e/ou
atitudinais; reforçar a equidade de oportunidades acadêmicas promovida pela Lei nº
12.711/2012, conhecida como lei de cotas; contribuir para a consolidação e difusão
da  monitoria  como  prática  de  formação  na  graduação  e  contribuir  para  a
permanência de estudantes em condições de vulnerabilidade social e econômica,
por meio de atividades de ensino.

Em  2021,  a  chamada  para  a  Monitoria  de  Ensino  na  modalidade  de
promoção da Inclusão e Acessibilidade nos cursos de Graduação da Universidade
Federal da Integração Latino - Americana – UNILA, foi tornada pública pelo Edital
Prograd  nº  30,  de  14  de  junho  de  2021,  sendo  disponibilizado  o  valor  de
R$48.000,00 para pagamento das mensalidades. Foram destinadas 20 (vinte) cotas,
com duração de 6 (seis) parcelas, totalizando o pagamento de 120 (cento e vinte)
mensalidades aos discentes contemplados, todavia só foram preenchidas 18 cotas
e uma discente foi desligada do programa em setembro de 2021, conforme quadro
abaixo.

Execução financeira da Monitoria PcD-2021.
MÊS NÚMERO DE

BOLSISTAS
VALOR DA BOLSA TOTAL MENSAL

JULHO 18 R$ 400,00 R$ 7.200,00
AGOSTO 18 R$ 400,00 R$ 7.200,00
SETEMBRO 18 R$ 400,00 R$ 7.200,00
OUTUBRO 17 R$ 400,00 R$ 6.800,00
NOVEMBRO 17 R$ 400,00 R$ 6.800,00
DEZEMBRO 17 R$ 400,00 R$ 6.800,00
Valor total pago em 2021 R$ 42.000,00

Os principais resultados alcançados com a implementação desta ação são:
promoção  da  adequação  de  materiais  de  leitura  utilizados  pelos  discentes  com
deficiência visual, ações de orientação e mobilidade dentro do campus da UNILA,
ações de ambientação dos sistemas e procedimentos utilizados na universidade. De



forma  geral,  a  Monitoria  destina-se  à  promoção  da  permanência  e  do
desenvolvimento acadêmico dos discentes com deficiência.


