
RELATÓRIO   MONITORIA   DE   ENSINO   NA   MODALIDADE   DE   PROMOÇÃO   DA   
PERMANÊNCIA   DE   ESTUDANTES   INDÍGENAS,   REFUGIADOS   E   PORTADORES   

DE   VISTO   HUMANITÁRIO     
  
  

Em  2020  o  programa  foi  normatizado  pelo  Edital  PROGRAD  Nº  176/2019  que              
regulamentou  o  processo  e  estabeleceu  a  oferta  de  12  bolsas  mensais  no  valor  de                

R$  400,00  (quatrocentos  reais)  cada,  referentes  ao  período  de  exercício            

compreendido   entre   15   de   fevereiro   a   15   de   dezembro   de   2020.   

A  distribuição  das  bolsas  foi  realizada  levando-se  em  consideração  a  divisão             

igualitária   entre   as   seguintes   áreas:     

  
  

Referente  a  execução  financeira,  os  pagamentos  foram  iniciados  em  Março            
de  2020,  totalizando  o  valor  mensal  de  R$  4.800,00  (quatro  mil  e  oitocentos  reais),                

pagos  no  período  de   MARÇO  a  MAIO   de  2020,  aos  monitores  contemplados  no               
edital.   

  

No  mês  de  maio  uma  aluna  da   ÁREA:  LETRAMENTO  ACADÊMICO  E             
IMERSÃO  AO  AMBIENTE  UNIVERSITÁRIO  solicitou  o  cancelamento  da  bolsa,  de            

modo  que  no  período  compreendido  entre   MAIO  a  JULHO ,  devido  a  saída  da               
monitora,  o  valor  total  mensal  pago  foi  de  R$  4.400,00  (quatro  mil  e  quatrocentos                

reais).   

  
No  mês  de  agosto  a  outra  aluna  solicitou  cancelamento  da  bolsa  para              

receber  bolsa  de  iniciação  científica,  e  devido  a  saída  da  monitora,  o  valor  total                
mensal  pago  no  período  de   AGOSTO  a  SETEMBRO  foi  de  R$.4.000,00  (quatro              
mil   reais).   

No  mês  de  setembro,  para  substituir  as  duas  monitoras  bolsistas  que             
solicitaram  desligamento  do  programa,  foram  convocados  dois  monitores          

ÁREA     NÚMERO   DE   BOLSAS   
BILINGUISMO   –   ASSESSORIA   

PORTUGUÊS   E   ESPANHOL   4   

LETRAMENTO   ACADÊMICO   E   
IMERSÃO   AO   AMBIENTE   

UNIVERSITÁRIO   
4   

MATEMÁTICA   4   



classificados  como  suplentes.  Com  isso,  no  período  compreendido  entre   OUTUBRO            
à  DEZEMBRO  DE  2020   o  valor  total  mensal  pago  foi  de  R$  4.800,00  (quatro  mil  e                  

oitocentos   reais).   
  

Dessa  forma,  o  valor  total  de  bolsas  pagas  no  ano  de  2020  foi  de  R$                 

40.800,00   (quarenta   mil   e   oitocentos   reais).   
Além  dos  monitores  bolsistas  é  importante  destacar  que  as  áreas  de             

Bilinguismo  -  Assessoria  Português  e  Espanhol  e  Letramento  Acadêmico  e  Imersão             
ao  ambiente  Acadêmico  contaram  com  a  participação  de  4  monitores  voluntários,  2              

(dois)   em   cada   área.   

A  partir  do  dia  17/03/2020  houve  a  suspensão  das  aulas  dos  cursos  de               
graduação  e  pós-graduação  em  decorrência  do  cenário  epidemiológico  causado           

pela   pandemia   de   Covid-19.   
Durante  o  período  de  suspensão  das  aulas  os  monitores  continuaram  à             

disposição   para    atendimento   dos   discentes,   em   regime   de   plantão.     

De  acordo  com  os  relatórios  elaborados  pelos  monitores  bolsistas  e            
voluntários  durante  os  três  ciclos  do  Período  Especial  Emergencial  na  UNILA  foram              

realizados  aproximadamente  191  atendimentos  à  discentes  indígenas,  refugiados  e           
portadores  de  visto  humanitário  devidamente  matriculados  em  cursos  de  graduação            

da   instituição.     

  
  

  
Foz   do   Iguaçu,   08   de   janeiro   de   2021.   

  
  


