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Abertura de inscrições para preenchimento de bolsas para alunos monitores de 

graduação da Faculdade de Saúde Pública no PROGRAMA COVID-19: RETRATOS 

DE DESIGUALDADE E VULNERABILIDADE.  

O Programa visa o engajamento do corpo discente em atividades ou projetos 

relacionados a vulnerabilidades no contexto da COVID-19, vinculadas a disciplinas 

oferecidas pelos departamentos e interdepartamentais da FSP, de forma a contribuir 

para a formação acadêmica e profissional dos alunos de graduação da FSP/USP. 

Docentes ministrantes de disciplinas de graduação interessados em atuar como 

supervisores deverão inscrever propostas resumidas. Estudantes interessados 

poderão se candidatar para atuar nas propostas recebendo bolsa com valor equivalente 

à bolsa do Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação - PEEG. Após as inscrições 

dos alunos, um Comitê Avaliador selecionará as propostas que serão contempladas e 

o número de bolsistas. 

 

 PERÍODO DA BOLSA: AGOSTO A NOVEMBRO DE 2020 

 VALOR MENSAL DA BOLSA: R$ 400,00 

 NÚMERO DE BOLSAS: 37 

 

INSCRIÇÕES E ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS PELOS DOCENTES 

Os docentes da FSP interessados em atuar como supervisores deverão 

apresentar uma proposta em área temática abrangida pela disciplina que ministra, 

resumida com, no máximo 300 palavras, onde conste: 1. O grupo ou população 

vulnerável de que tratará; 2. Objetivo; 3. Possível(is) produto(s) final(is) da atividade 

(por ex: relatório de levantamento de dados, ensaio sobre uma determinada situação 

de vulnerabilidade, material educativo, textos em blogs e mídias sociais, entre outros); 

vinculação do projeto com a disciplina que ministra. Esses resumos deverão conter o 

número de bolsistas monitores necessário para sua execução. Cada proposta poderá 

incluir no máximo 5 alunos e cada docente pode apresentar no máximo 3 propostas. 

As inscrições serão realizadas online, no endereço eletrônico: 

www.surveymonkey.com/r/propostascovid  

http://www.surveymonkey.com/r/propostascovid


As propostas devem estar voltadas a vulnerabilidades e desigualdades durante 

a pandemia da COVID-19, ou, também, técnicas e metodologias de ensino remoto 

durante a pandemia. As propostas devem estar vinculadas a aspectos abordados nas 

disciplinas de graduação. 

O período de inscrição dos projetos pelos docentes será de 21/07/2020 a 

26/07/2020. 

 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO DOS ESTUDANTES 

 Os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da 

FSP/USP interessados poderão se candidatar para as propostas apresentadas pelos 

docentes entre 28/07/2020 e 04/08/2020, exclusivamente online, no link: 

www.surveymonkey.com/r/covidalunos . Será admitida a inscrição em mais de uma 

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

não serão consideradas válidas. 

Não é permitido acumular com outras bolsas da Comissão de Graduação da 

FSP. 

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

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

 Para se inscrever, além de escolher a(s) proposta(s) de interesse, o estudante 

deverá incluir no formulário as seguintes informações: 

-Nome completo sem abreviaturas; 

-Endereço residencial; 

-Número USP; 

-Número de telefone; 

-E-mail; 

-Anexar o histórico escolar (renomear o arquivo com seu nome completo); 

-Raça/Cor; 

-Pontuação no PAPFE USP (não obrigatório); 

-Renda familiar (não obrigatório); 

-Número de pessoas na família (não obrigatório); 

-Local de moradia (ex. casa dos pais, casa de amigos, república estudantil); 

-Número da agência e conta corrente no banco do Brasil (não obrigatório, mas 

deverá ser entregue caso o aluno seja contemplado com a bolsa em até 2 dias úteis do 

resultado final). 

 

http://www.surveymonkey.com/r/covidalunos


Um Comitê Avaliador composto por três docentes da FSP/USP será designado pela 

Comissão de Graduação para selecionar os candidatos que serão contemplados.  

Cotas: 50% para alunos inscritos no Programa de Apoio à Permanência e Formação 

Estudantil- 2019 ou 2020 ( a pontuação utilizada será a do último PAPFE realizado pelo 

estudante) ou alunos que responderam ao “Levantamento da Segurança Alimentar e 

Nutricional”, realizado entre maio e junho de 2020, realizado pela Comissão de 

Graduação e Comissões de Coordenação de Curso da FSP/USP e declararam que 

utilizavam o Restaurante Universitário para pelo menos duas refeições diárias; e 20% 

das bolsas serão reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou 

indígenas. A classificação dos candidatos inscritos observará os seguintes critérios: 

1. Média ponderada do aluno no curso; 

2. Pontuação PAPFE.  

 

Os alunos contemplados com bolsa receberão o valor de R$400,00 por mês entre 

agosto e novembro de 2020 e deverão apresentar relatório individual da atividade 

desenvolvida ou produto final da bolsa até 29/01/2021. 

Casos omissos neste Edital serão examinados pela Comissão de Graduação. 

Cronograma 

Inscrições das propostas pelos docentes 21/07/2020 a 26/07/2020 

Inscrições dos estudantes 28/07/2020 a 04/08/2020 

Escolha dos estudantes e das propostas 05/08/2020 a 08/08/2020 

Resultado final dos selecionados 09/08/2020  

 

 

São Paulo, 20 de julho de 2020. 

 

Comissão de Graduação 

FSP-USP 


