
 

 

EDITAL DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA O 

PROGRAMA “APOIO EM AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO NA PÓS-

GRADUAÇÃO” 

1º SEMESTRE DE 2021 

EDITAL INTERNO 01/2021 

 

Abertura de inscrições para alunos regularmente matriculados nos Programas 

de Pós-Graduação, cursos de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto nos PPGs da 

FSP, para oferecimento de 15 Bolsas vinculadas ao programa “APOIO EM 

AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO NA PÓS-GRADUAÇÃO” da Faculdade de 

Saúde Pública da USP. 

O Programa visa o engajamento dos alunos de pós-graduação em atividades 

no ambiente virtual de ensino de pós-graduação, nas disciplinas oferecidas pelos 

programas de pós-graduação da FSP, de forma a contribuir para a formação 

acadêmica e profissional dos alunos de pós-graduação da FSP/USP durante o 

período de emergência de Saúde Pública relacionado à pandemia da COVID-19.  

Alunos regularmente matriculados na pós-graduação dos programas de pós-

graduação da FSP interessados poderão se candidatar, mediante inscrição nos 

termos desse edital. Após as inscrições, o Comitê Avaliador, constituído para este fim, 

selecionará as inscrições que serão contempladas. 

Cada disciplina poderá receber, no máximo, uma Bolsa.  

 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

INTERESSADOS 

 Os alunos regularmente matriculados nos programas de pós-graduação 

strictu-sensu da FSP/USP, com data limite para depósito da dissertação ou tese 

posterior a 01/07/2021, poderão se candidatar entre 11/03/2021 e 17/03/2021, 

exclusivamente online, pelo preenchimento do formulário eletrônico disponível em 

https://forms.gle/RsJegmkocuSVtwmH6 

 Todas as perguntas do formulário são de preenchimento obrigatório. No 

formulário, além de dados pessoais, deverá ser informado o nível de conhecimento 

sobre plataformas de ensino (Moodle, e-Disciplinas, e-Aulas), indicar a disciplina que 

gostaria de fazer a monitoria, justificando o interesse pela disciplina e apresentando 

uma breve proposta de atividades a serem realizadas.  

A relação de disciplinas com o nome do professor responsável estará 

disponível a partir de 11/3/2021 no site da pós-graduação da FSP/USP nos 

Informativos da página http://www.fsp.usp.br/pos/. O programa das disciplinas poderá 

ser consultado no Sistema Janus - Sistema de Pós-Graduação da USP 

(https://uspdigital.usp.br/janus/) 

Deverão ser anexados os seguintes documentos, todos em pdf: 

http://www.fsp.usp.br/pos/


 

 

 a) Ficha de Aluno (JANUS)  

b) declaração de que tem acesso a internet, microfone e câmera para 

desempenho de suas funções 

c) anuência do orientador 

Será admitida a inscrição em apenas uma disciplina por estudante. Não serão 

aceitas inscrições por e-mail. Inscrições fora do período informado não serão 

consideradas válidas. 

O aluno receberá uma mensagem de confirmação da inscrição em até 2 dias 

úteis, por e-mail, que servirá como comprovante.  

 

O Comitê Avaliador será composto por três orientadores do Programas de Pós-

Graduação da FSP/USP designados pela Comissão de Pós-graduação para 

selecionar as disciplinas e os alunos que serão contemplados.  

A classificação dos alunos inscritos será realizada pelo Comitê Avaliador. Os 

alunos classificados em segundo lugar para uma disciplina poderão ser selecionados 

para outras disciplinas que não tenham recebido inscrições em áreas afins à 

procurada pelo candidato. A classificação dos inscritos observará os seguintes 

critérios:  

a) Adequação da justificativa apresentada pelo aluno e nível de conhecimento de 

plataformas de ensino; 

b) Desempenho acadêmico; 

c) Prioridade aos estudantes de doutorado sobre os estudantes de mestrado; 

d) Prioridade às disciplinas com maior carga horária; 

e) Prioridade para disciplina com maior número de vagas oferecidas; 

f) Prioridade para disciplina com menor número de docentes ministrantes 

 

Em caso de empate na classificação, depois de considerados todos os critérios, 

terá preferência o candidato que tiver maior idade.  

A classificação dos candidatos será divulgada no site da Pós-Graduação na 

FSP em 18/3/2021. Recursos poderão ser apresentados até 24h após a divulgação 

dos resultados. O resultado final do edital será divulgado no site no dia 22/3/2021. Os 

alunos selecionados poderão ser chamados para entrevista online na ordem de 

colocação.  

Os alunos contemplados com a bolsa deverão, de comum acordo com o 

supervisor, elaborar o plano de trabalho a ser cumprido durante a monitoria.  

 

Os alunos contemplados com a bolsa receberão o valor de R$685,00 

(seiscentos e oitenta e cinco reais), mensal, pelo período de 3 (três) meses.  



 

 

Os alunos contemplados deverão fornecer número de agência e conta corrente 

no banco do Brasil até 02/04/2021, em seu nome. A Conta corrente deve ser 

individual.  

Das obrigações dos alunos bolsistas:  

Auxiliar o supervisor nas atividades didáticas, de acordo com o plano de 

trabalho elaborado de comum acordo entre ambos.  

Os alunos bolsistas deverão apresentar, impreterivelmente até o dia 22 (vinte 

e dois) de cada mês, atestado assinado pelo supervisor do cumprimento das 

atividades programadas.  

Os alunos bolsistas deverão apresentar relatório individual e detalhado das 

atividades realizadas no decorrer do período da bolsa, que deverá ser assinado e 

acompanhado de avaliação do supervisor, até 01/08/2021.  

Casos omissos neste Edital serão examinados pela Comissão de Pós-

Graduação.  

DISPOSIÇÕES GERAIS: Não poderão receber o auxílio alunos que tenham 

vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo ou que tenham bolsas nesse 

período que impeça o recebimento de outra bolsa. O recebimento da Bolsa mensal 

previsto no presente edital não gera vínculo empregatício com a USP nem obrigação 

de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. A inscrição do candidato implicará o 

conhecimento das presentes instruções e a aceitação das condições deste Edital, bem 

como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização da 

seleção, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. Os casos omissos 

serão resolvidos pelo Comissão de Pós-Graduação ou por aqueles que forem 

designados 

 

Cronograma 

Inscrições dos alunos 11/03/2021 a 17/03/2021 

Divulgação dos alunos e disciplinas 
selecionados 18/03/2021 

Recurso (através do e-mail 
cpg@fsp.usp.br com o assunto RECURSO 
EDITAL CPG 01/2021) 

até 24hs após a divulgação do 
resultado 

Resultado final dos selecionados 22/03/2021 

 

 

São Paulo,9 de março de 2021 

 

Comissão de Pós-Graduação 

FSP-USP 
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