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EDITAL UAGRAD Nº 013/2021  

 SELEÇÃO DE MONITORES PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA EXTENSIONISTA - 

UNITELECUIDADO DOS CURSOS DA ESCOLA DE SAÚDE NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.  

  

 Previsto e regulamentado pela Resolução CGRAD 02/2014    

  

A Unidade Acadêmica de Graduação faz saber que estão abertas aos alunos de Graduação, de 19 

de julho a 01 de agosto de 2021, as inscrições para a atividade de monitoria extensionista junto aos 

cursos de graduação presencial da Escola de Saúde dos Campi São Leopoldo e Porto Alegre, para 

exercício no segundo semestre letivo de 2021.   

  

APRESENTAÇÃO:  

A monitoria extensionista se caracteriza como oportunidade de ampliação do processo de formação 

para alunos de graduação, por meio de apoio a processos de ensino e aprendizagem em projetos 

extracurriculares de iniciativa dos cursos de graduação da Universidade.  

Projeto de unidade de tecnologia, de comunicação em saúde na Unisinos, denominada de 

"UniTelecuidado", surgiu como uma estratégia de promoção, de educação e de cuidado em saúde e de 

prevenção de doenças no município de São Leopoldo, tendo como enfoque atual, acompanhamento dos 

pacientes com COVID-19. O projeto de UniTelecuidado é uma parceria entre Escola de Saúde – 

UNISINOS, Telessaúde-RS/UFRGS e Secretaria Municipal de Saúde de São Leopoldo, construído com 

objetivo de contemplar ações para o ensino, para o cuidado do usuário e a situação de saúde município. 

  

1. INSCRIÇÕES:  

As inscrições para o exercício da Monitoria em 2021/2 devem ser realizadas pela plataforma da 

Unisinos LAB: http://www.unisinos.br/lab.  

  

1.1 PRAZO:  

As inscrições para o exercício da Monitoria Extensionista em 2021/2, estarão abertas no período de 

19/07/2021 a 01/08/2021. Candidaturas realizadas após este período poderão ser consideradas para 

suplência, caso abra vaga, dentro do período de exercício a que se refere este Edital.  

  

1.2 REQUISITOS:  

Para candidatar-se à monitoria o aluno deverá:  

a. estar regularmente matriculado em 2021/2 (a candidatura no processo de seleção de 

monitores deverá ocorrer nas datas indicadas neste edital, entretanto, se o aluno 

inscrito no processo de monitoria não realizar matrícula para 2021/2, será 

desclassificado);  

b. ter cursado ou estar cursando o 6º semestre do curso da Escola de Saúde, conforme 

Anexo I deste edital;  

http://www.unisinos.br/lab
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c. não ter infração disciplinar conforme previsto na Resolução do Consun nº 20/2010.  

d. ter disponibilidade de atuação como monitor nos horários do projeto/atividade 

extensionista (21; 31; 61; ou 42; 52).  

e. ter disponibilidade para início imediato para participar da capacitação on-line sobre as 

atividades do projeto. 

Requisitos específicos para os projetos de ensino estão indicadas no Anexo I deste edital.  

 

2. VINCULAÇÃO E GRATUIDADE DE CRÉDITOS  

A atividade de monitoria extensionista será exercida por aluno monitor voluntário ou bolsista. O 

bolsista poderá receber gratuidade proporcional ao total de horas realizadas, quando o projeto prever 

alguma forma de compensação ou remuneração, conforme estabelecido no Artigo 15 da Resolução 

CGRAD 02/2014.   

A participação como monitor voluntário é de caráter estritamente optativo, não propicia contrapartida 

de qualquer espécie e depende da adesão expressa do aluno interessado, no ato da inscrição. A monitoria 

voluntária possibilita a beneficiários de bolsa integral ou de acumulação de bolsas e de benefícios que já 

cubram os créditos matriculados, bem como a outros alunos interessados, usufruir da oportunidade de 

desenvolvimento ou de aplicação de competências acadêmicas e profissionais relacionadas ao respectivo 

curso.  

  

3. PROJETOS DE ENSINO  

 As atividades extensionistas e/ou projetos de ensino que oferecem monitoria para 2021/2 estão 

relacionadas no Anexo I deste Edital.  

O total de horas a serem cumpridas em monitoria poderão ser atendidas por mais de um monitor, 

com alocação de horas conforme disponibilidade do aluno às horas previstas neste edital.  

Os horários para a realização da monitoria poderão ser alterados em comum acordo entre 

candidato selecionado e professor responsável pelo projeto de ensino em questão, desde que cumpra com 

a finalidade de atuação prevista.  

  

 

4. SELEÇÃO  

A seleção dos alunos será de responsabilidade do Coordenador do Curso de Graduação, contando 

com a participação direta de professor(es) vinculados ao projeto. 

A seleção dos monitores considerará critérios estabelecidos, tais como: o desempenho curricular 

do candidato, atuação e desempenho em atividade(s) extracurricular(es), a motivação e interesse, a 

disponibilidade de tempo para atuação no programa, e a capacidade de comunicação do candidato.  
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5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

Os alunos selecionados para o exercício da monitoria a iniciar até a terceira semana de aula, serão 

contatados por e-mail após 04/08/2021. A relação geral dos selecionados e suplentes será divulgada no 

site http://www.unisinos.br/lab até o dia 09/08/2021.  

  

6. DA ADMISSÃO E DO EXERCÍCIO DA MONITORIA EXTENSIONISTA 

Para a efetiva nomeação como monitor extensionista, é obrigatória a assinatura do Termo de 

Compromisso, junto à Secretaria dos Campi Porto Alegre ou São Leopoldo. Somente depois do 

cumprimento deste requisito o aluno poderá iniciar a atividade de monitoria.  

No exercício da monitoria, o monitor deverá observar os horários acordados para a realização da 

monitoria, registrar frequência em documento específico e fazer o registro das atividades realizadas. Ao 

final do semestre/projeto, deverá, ainda, redigir relatório de realização de monitoria extensionista. O não 

cumprimento do total da carga horária acordada implicará desconto proporcional dos valores creditados 

para o aluno no semestre subsequente, quando se tratar de monitoria remunerada. O não cumprimento 

das demais rotinas indicadas acima poderá implicar em avaliação insatisfatória quanto ao desempenho da 

monitoria pelo professor responsável.  

  

7. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR:  

 

São atribuições do monitor:  

I. Participar das reuniões específicas do projeto, bem como das reuniões gerais do programa; 

II. Preencher os documentos necessários para acompanhamento das atividades 

desenvolvidas. 

III. Acompanhamento dos pacientes com COVID-19 através de ligações telefônicas do 

município de São Leopoldo; 

IV. Participação em rounds interprofissionais com o propósito de construção de planos de 

cuidados; 

V. Preenchimento de instrumentos com informações dos pacientes acompanhados; 

VI. Estabelecimento de relações intersetoriais com a Rede de Atenção à Saúde do Município de 

São Leopoldo. 

VII. Reportar, sempre que necessário, ao professor orientador ou supervisor as principais 

dificuldades encontradas no desenvolvimento do projeto. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

http://www.unisinos.br/lab
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i. A candidatura está aberta para alunos da Unisinos independente do campus ou polo no qual 

esteja vinculado. No entanto, o exercício da monitoria será realizado obrigatoriamente no 

campus Unisinos São Leopoldo, de acordo com o local indicado nos Anexos. 

ii. Questões quanto a critérios de seleção ou relativos ao exercício da monitoria podem ser 

verificados junto às Coordenações de Curso das respectivas atividades acadêmicas ou 

projetos de ensino.  

iii. O exercício da monitoria extensionista está condicionado à vinculação do aluno ao curso de 

graduação ofertante das vagas deste edital.  

 

 

São Leopoldo, 16 de julho de 2021.  

 

 

Prof. Dr. Pe Sérgio Eduardo Mariucci 

Diretor Unidade Acadêmica de Graduação  
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ANEXO I – PRAEX: PROGRAMA UNITELECUIDADO 

 

Curso* Campus Vagas Benefício*** Período** 

Enfermagem - Bacharelado 

São Leopoldo 10 20 créditos 2021/2 

Psicologia - Bacharelado 

Nutrição - Bacharelado 

Farmácia – Bacharelado 

Biomedicina - Bacharelado 

Fisioterapia - Bacharelado 

Medicina 

 

* O aluno deverá estar matriculado ou já ter concluído o 6º semestre, nos cursos citados neste anexo; 

** O início do exercício da monitoria extensionista ocorrerá após a seleção dos inscritos, previsto para ocorrer a partir do dia 09/08/2021. O projeto ocorre entre 

09/08/2021 a 28/02/2022; 

*** As vagas preveem remuneração em créditos financeiros, porém, monitorias voluntárias estão previstas para todos os cursos.  


