
RELATÓRIO   
PROGRAMA   DE   MONITORIA   ACADÊMICA 2020   

  

O  EDITAL  Nº186/2019/PROGRAD  publicado  em  18  de  dezembro  de  2019,            
considerando  normas  estabelecidas  pela  Resolução  COSUEN  N°17/2018,  regulamentou  a           
submissão  de  projetos  de  monitoria  para  o  primeiro  semestre  de  2020.  Neste  edital,  foram                
disponibilizadas  110  bolsas.  Foram  analisados  105  projetos  e  4  deles  foram  indeferidos  no               
edital  de  resultado  preliminar.  Devido  a  pandemia  de  coronavírus  (COVID-19)  e  em  razão               
das  Portarias  Nº  96/2020/GR  e  123/2020/GR  que  suspenderam  as  aulas  presenciais  na              
UNILA,   as   monitorias   foram   temporariamente   suspensas.   

Em  agosto  de  2020,  foi  aprovada  pela  COSUEN  a  Resolução  Nº  005/2020  que               
regulamenta  o  Período  Especial  Emergencial  na  graduação  da  UNILA  e  o  CONSUN              
aprovou,  através  da  Resolução  009/2020,  o  Calendário  Acadêmico  da  Graduação  do  Período              
Especial   Emergencial   da   UNILA.    

Diante  desse  contexto,  surgiu  a  necessidade  da  continuidade  do  programa  de             
monitoria  acadêmica  para  atendimento  dos  Componentes  Curriculares  que  seriam  ofertados            
de  forma  remota  durante  o  ERE.  Como  o  calendário  acadêmico  da  Graduação  para  o  ERE                 
foi  organizado  em  três  ciclos,  foi  estabelecido  que  a  monitoria  fosse  desenvolvida  para               
atender   aos   componentes   curriculares   que   seriam   ofertados   em   cada   ciclo   de   oferta.   

Assim,  foi  aprovada  a  Resolução  Nº  7/2020/COSUEN  que  alterou  o  Programa  de              
Monitoria  Acadêmica  (Resolução  Nº  017/2018/COSUEN)  e  instituiu  novas  regras  e            
procedimentos  para  implementar  a  monitoria  acadêmica  para  os  componentes  curriculares            
ofertados   durante   o   período   de   Ensino   Remoto   Emergencial.   

O  EDITAL  N°  62/2020/PROGRAD  regulamentou  a  submissão  de  projetos  de            
monitoria  para  atendimento  dos  componentes  curriculares  ofertados  no  primeiro  ciclo  de             
oferta  do  ERE  (período  compreendido  entre  21  de  setembro  e  23  de  dezembro  de  2020),                 
ofertando  64  bolsas.  O  cronograma  deste  edital  estabeleceu  o  período  de  05/10  a  23/12  para                 
a   execução   das   atividades   de   monitoria   vinculadas   a   este   referido   ciclo.   

Foram  cadastrados  no  SIGAA  30  projetos.  No  edital  de  resultado  final  foram              
deferidas  25  propostas,  que  receberam  ao  todo   44  bolsas.Destes  25  projetos,  o  projeto               
Monitoria  de  História  da  Filosofia  Contemporânea  I,  do  professor  Gonzalo  Patricio             
Montenegro  Vargas,  não  foi  executado  porque  não  houve  candidatos  inscritos  no  processo              
seletivo  do  mesmo.  O  projeto  Monitoria  em  TD  da  professora  Claudia  Lucia  Bissagio               
Soares  foi  contemplado  com  duas  bolsas  remuneradas,  entretanto,  apenas  uma  estudante  foi              
convocada  para  assumir  a  bolsa  e  a  outra  assumiu  uma  bolsa  em  outro  projeto  de  monitoria.                  
O  projeto  Poéticas  VII:  Literatura  e  Ecocrítica,  da  professora  Livia  Santos  de  Souza,  foi                
contemplado  com  3  bolsas  remuneradas,  dois  estudantes  foram  convocados  pela  docente  e              
aceitaram   a   participação   no   projetos   como   monitores   bolsistas.   

Assim,  foram  41  estudantes  que  assumiram  a  participação  nos  projetos  como             
monitores   bolsistas   e   2   como   monitores   voluntários   no   1°   Ciclo   da   monitoria   remota.     

Durante  este  ciclo  da  monitoria  remota,  dois  estudantes  solicitaram  o  desligamento             
da  monitoria,  um  para  assumir  bolsa  de  extensão  e  o  outro  para  assumir  uma  bolsa  no                  
segundo   ciclo   de   oferta   da   monitoria   remota.   

O  edital  EDITAL  N°  66/2020/PROGRAD  regulamentou  a  submissão  de  projetos  de             
monitoria  para  atendimento  dos  componentes  curriculares  ofertados  no  segundo  ciclo  de             
oferta  do  ERE  (período  compreendido  entre  13  de  outubro  e  23  de  dezembro  de  2020),                 
ofertou  84  bolsas  (64  bolsas  mais  20  que  sobraram  do  edital  do  1°  Ciclo).  O  cronograma                  
deste  edital  definiu  o  período  de  execução  das  atividades  de  monitoria  do  2°  ciclo  de  19/10  a                   
23/12.   

Neste  segundo  edital  de  submissão  de  projetos  de  monitoria  remota,  foram            
cadastrados   19   projetos.   Destas   propostas,   apenas   uma   foi   indeferida.    



Assim,  neste  segundo  ciclo,   34  m onitores  assumiram  como  monitores  bolsistas  e  6              
estudantes  assumiram  como  monitores  voluntários.  Porém,  dois  estudantes  solicitaram  o           
desligamento   da   monitoria.   

O  edital  EDITAL  N°  79/2020/PROGRAD  regulamentou  a  submissão  de  projetos  de             
monitoria  para  atendimento  dos  componentes  curriculares  ofertados  no  terceiro  ciclo  de             
oferta  do  ERE  (período  compreendido  entre  03  de  novembro  e  23  de  dezembro  de  2020)  e                  
ofertou  112  bolsas  (64  bolsas  mais  48  bolsas  remanescentes  do  2°  ciclo).  O  período                
estabelecido   para   execução   das   atividades   de   monitoria   do   3°   ciclo   foi   de   06/11   a   23/12.   

Neste   edital   foram   submetidos   2   projetos   de   monitoria,   que   foram   deferidos.   
Os  dados  quantitativos  referentes  às  informações  levantadas  logo  no  início  da             

execução   de   cada   ciclo   da   monitoria   remota   encontram-se   nas   tabelas   a   seguir..   
  

  

  
Contudo,  a  gestão  da  monitoria  remota  foi  realizada  de  forma  muito  semelhante  à               

monitoria  presencial.  Os  procedimentos  administrativos  e  as  configurações  realizadas  no            
sistema  permitiram  que  a  monitoria  remota  fosse  desenvolvida  durante  o  ensino  remoto              
emergencial  sem  maiores  adversidades.  Foi  possível  utilizar  todas  as  funcionalidades  do             
sistema  e  os  eventuais  problemas  que  apareceram  foram  pontuais  e  resolvidos  rapidamente              
pela  TI.  Como  a  monitoria  remota  começou  praticamente  no  final  do  ano,  o  tempo  de                 
execução  dos  projetos  foi  curto,  o  que  impactou  no planejamento  das  atividades  e  na               
quantidade   de   bolsas   que   os   monitores   receberam.   

  
  

***   

Monitoria   Acadêmica   -   período   de   Ensino   Remoto   Emergencial   -   CICLO    1   
  

MÊS   
NÚMERO   DE   
BOLSISTAS   

VALOR   DA   
BOLSA   TOTAL   MENSAL   

OUTUBRO   39   R$     400,00   R$     15.600,00   
NOVEMBRO   39   R$     400,00   R$     15.600,00   
DEZEMBRO   39   R$      400,00   R$     15.600,00   

VALOR   TOTAL   PAGO   EM   2020   R$     46.800,00   

    
       Monitoria   Acadêmica   -   período   de   Ensino   Remoto   Emergencial   -   CICLO   2   

  

        MÊS   
NÚMERO   DE   
BOLSISTAS   

VALOR   DA   
BOLSA     TOTAL   MENSAL   

NOVEMBRO   32   R$      400,00   R$      12.800,00   
DEZEMBRO   32   R$      400,00   R$      12.800,00   

VALOR   TOTAL   PAGO   EM   2020   R$      25.600,00   
    

  
         Monitoria   Acadêmica   -   período   de   Ensino   Remoto   Emergencial   -   CICLO   3   

  

        MÊS   
NÚMERO   DE   
BOLSISTAS   

VALOR   DA   
BOLSA   TOTAL   MENSAL   

NOVEMBRO   2   R$      400,00   R$      800,00   
DEZEMBRO   2   R$      400,00   R$      800,00   

VALOR   TOTAL   PAGO   EM   2020       R$      1.600,00   


