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O EDITAL Nº186/2019/PROGRAD, de 18 de dezembro de 2019, regulamentou a

submissão  de  projetos  de  monitoria  para  o  primeiro  semestre  letivo  de  2020  e

disponibilizou  110  bolsas.  As  monitorias  vinculadas  a  esses  projetos  seriam

desenvolvidas  entre  13/04/2020  a  11/07/2020.  Todo  o  cronograma  deste  edital foi

suspenso  pelo  EDITAL  Nº051/2020/PROGRAD,  de 23  de  março  de  2020, e  pelas

Portarias  Nº  96/2020/GR  e  123/2020/GR  que  suspenderam  as  aulas  presenciais  na

UNILA em razão  da  pandemia  de Coronavírus.  Entretanto,  como a  RESOLUÇÃO Nº

8/2020/COSUEN aprovou a retomada do calendário acadêmico da graduação referente

ao  primeiro  semestre  letivo  de  2020,  foi  possível  dar  continuidade  a  execução  do

Programa de Monitoria,  conforme as normas da RESOLUÇÃO N°17/2018/COSUEN e

retomar  o  edital  que  havia  sido  suspenso.  Na  retomada  da  monitoria,  porém,  do

quantitativo das 110 bolsas ofertadas inicialmente, apenas 72 bolsas foram executadas.

Isso ocorreu pelo fato de vários projetos formalizarem o cancelamento e/ou declinarem

das próximas etapas do fluxo da monitoria previamente definidas no cronograma do Edital

PROGRAD N° 06/2021.

Assim, os Editais que regulamentaram o PROMA em  2020.1 (2020.6) foram os

seguintes:  Editais  PROGRAD  N°186/2019;  047/2020;  049/2020;  050/2020;  051/2020;

06/2021; 011/2021 e 015/2021.  O cronograma foi desenvolvido, enfim,  de 18/02/21 até

11/06/21. Neste período foram pagas aos monitores bolsistas quatro bolsas mensais: três

delas correspondentes ao valor R$ 400,00 e uma correspondente a R$ 300,00.

MÊS NÚMERO DE
BOLSISTAS

VALOR DA BOLSA TOTAL MENSAL

MARÇO 71 R$ 400,00 R$ 28.400,00
ABRIL 72 R$ 400,00 R$ 28.800,00
MAIO 72 R$ 400,00 R$ 28.800,00
JUNHO 72 R$ 300,00 R$ 21.600,00
Valor total pago em 2021 R$ 107.600,00

A monitoria referente ao segundo semestre de 2020 (2020.9) ofertou inicialmente

80 bolsas. Desse total, apenas 66 foram executadas, pois alguns projetos não tiveram

candidatos a monitores inscritos; outros não tiveram candidatos aprovados na seleção ou

não cumpriram com a etapa de cadastro da seleção dos monitores no sistema, conforme



definido no Edital PROGRAD N°034/2021. Além disso, houve situações de desistência de

monitores bolsistas durante o período em que a monitoria estava sendo desenvolvida.

Os  Editais  que  regulamentaram  o  PROMA em 2020.2  (2020.9)  foram  os

seguintes: Editais PROGRAD N°027/2021; 031/2021;  034/2021;  037/2021;  042/2021 e

044/2021. O cronograma foi desenvolvido de 01/07/21 até 09/10/21. Neste período foram

pagas quatro bolsas mensais para os monitores bolsistas:  uma correspondente ao valor

R$ 200,00 e três correspondentes ao valor R$ 400,00.

MÊS 
NÚMERO DE
BOLSISTAS

VALOR DA BOLSA TOTAL MENSAL

JULHO 66 R$ 200,00 R$ 13.200,00
AGOSTO 65 R$ 400,00 R$ 26.000,00
SETEMBRO 63 R$ 400,00 R$ 24.800,00*
OUTUBRO 63 R$ 400,00 R$ 25.600,00**

Valor total pago em 2021 R$ 89.600,00
* Uma bolsa não paga | ** Pagamento de uma bolsa referente ao mês anterior

A  monitoria  correspondente  ao  primeiro  semestre  de  2021  (2021.6)  ofertou

inicialmente  81  bolsas.  Desse  total,  72  foram  executadas,  pois  alguns  projetos  não

tiveram candidatos a monitores, não tiveram candidatos aprovados na seleção ou não

cumpriram com a etapa de cadastro  da seleção dos monitores no sistema,  conforme

definido no Edital PROGRAD N°132/2021.

Os  Editais  que  regulamentaram  a monitoria  em 2021.1  (2021.6)  foram  os

seguintes: Editais  PROGRAD  N°119/2021;  129/2021;  131/2021;  132/2021;  135/2021;

144/2021 e 145/2021. O período de desenvolvimento das atividades iniciou em 01/12/21,

com previsão de término em 01/04/22. Serão pagas quatro bolsas mensais: duas no valor

de R$ 200,00; uma correspondente  a R$ 300,00; e,  por fim,  a última no  valor de R$

400,00.

MÊS NÚMERO DE
BOLSISTAS

VALOR DA BOLSA TOTAL MENSAL

DEZEMBRO 72 R$ 200,00 R$ 14.300,00
Total pago em 2021 R$ 14.300,00

Foz do Iguaçu, 04 de fevereiro de 2021.


