FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO DE DISCIPLINAS E MONITORES DE PÓS-GRADUAÇÃO
PARA O PROGRAMA “INOVAÇÃO E APOIO EM AMBIENTES VIRTUAIS DE
ENSINO NA GRADUAÇÃO”
2º SEMESTRE DE 2021

EDITAL INTERNO 06/2021

Abertura de inscrições para alunos de pós-graduação para oferecimento de bolsa vinculada ao programa
“INOVAÇÃO E APOIO EM AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO NA GRADUAÇÃO” da
Faculdade de Saúde Pública da USP.

DO PROGRAMA:
O Programa visa o engajamento dos estudantes de pós-graduação em atividades no ambiente virtual de
ensino de graduação, nas 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 durante
o período de emergência de Saúde Pública relacionado à pandemia da COVID-19. Docentes ministrantes
de disciplinas de graduação interessados em atuar como supervisores deverão inscrever propostas
resumidas com atividades esperadas dos monitores. Estudantes regularmente matriculados em programas
de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública, interessados poderão se candidatar, mediante inscrição
nos termos desse edital. Após as inscrições dos alunos, o Comitê Avaliador, constituído para este fim,
selecionará as propostas que serão contempladas.
CONCESSÃO DAS BOLSAS:
A FSP dispõe de 04 bolsas no valor de R$ 685,90 mensais com duração de 3 meses, no período de julho
a setembro de 2021.
O aluno monitor fará jus à remuneração mensal mediante comprovação de frequência informada pelo
docente responsável, com intermédio da Secretaria do Departamento, à Assistência Técnica Financeira
da FSP.
Dúvidas sobre os pagamentos das bolsas, o monitor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica
Financeira da FSP, através do e-mail contabilidade@fsp.usp.br, com cópia para o Departamento da
Disciplina de sua monitoria.

1ª FASE DO PROCESSO SELETIVO: INSCRIÇÃO DE INTERESSE NA SUPERVISÃO DE
BOLSISTAS PELOS DOCENTES RESPONSÁVEIS POR DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO
Os docentes da FSP interessados em atuar como supervisores deverão apresentar uma proposta de
atividades que esperam dos estudantes de pós-graduação na disciplina que ministram, resumida com, no
máximo 300 palavras, onde conste:
1. Atividades de apoio ao ensino remoto esperadas do estudante. Cada disciplina receberá, no máximo,
uma bolsa e cada docente poderá apresentar uma proposta por disciplina;
2. Manifestação pelo interesse na proposição de atividades inovadoras pelos estudantes de pós-graduação
na disciplina e, se oportuno, detalhamento das atividades inovadoras esperadas;
As inscrições serão realizadas online, no endereço eletrônico: https://forms.gle/6DWDtdTmhkduBPGZ7
O período de inscrição dos projetos pelos docentes será de 18/05/2021 a 30/05/2021.
Serão elegíveis as disciplinas que apresentarem propostas com atividades inovadoras e de apoio às
disciplinas de graduação. A classificação das disciplinas observará os seguintes critérios:

1. Demonstração de interesse em atividade inovadora;
2. Disciplina sem monitor PAE;
3. Disciplina de maior carga horária.
Serão selecionadas 4 disciplinas, considerando o quantitativo de bolsas disponível.
2ª FASE: PROCESSO DE INSCRIÇÃO DOS ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO
INTERESSADOS
Os estudantes regularmente matriculados nos programas de pós-graduação da FSP/USP interessados
poderão se candidatar para as propostas apresentadas pelos docentes entre 01/06/2021 a 18/06/2021,
exclusivamente online, no link: https://forms.gle/pX2X4c9fuzA3VYFf6
Os estudantes deverão incluir no formulário, o detalhamento da atividade inovadora que pretende realizar
(ex. vídeos na forma de “pílulas” sobre um conteúdo específico; podcasts; games ou exercícios
interativos, etc.
Será admitida a inscrição em apenas uma disciplina por estudante.
Não serão aceitas inscrições por e-mail.
Não ter vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo
Inscrições enviadas fora do período informado serão invalidadas.
Não é permitido acumular com outras bolsas da Comissão de Graduação da FSP.

Possuir conta corrente no Banco do Brasil ou providenciar a abertura em até dois dias úteis após a seleção.
A conta corrente deverá ser individual, devendo o bolsista ser o titular.
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
O Comitê Avaliador será composto por três docentes da FSP/USP será designado pelas Comissões de
Graduação e Pós-graduação para selecionar as disciplinas os candidatos que serão contemplados.
A classificação dos candidatos inscritos será realizada pelo Comitê Avaliador considerando a proposta
apresentada pelo pós-graduando e seu desempenho acadêmico. Os candidatos classificados em segundo
lugar 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:

1. Adequação da proposta do estudante à proposta da disciplina;
2. Autodeclaração de dedicação integral à pós-graduação;
3. Não ter recebido bolsa PAE anteriormente
4. Não estar recebendo outra bolsa da FSP
Os alunos contemplados deverão apresentar relatório individual da atividade desenvolvida ou produto
final da bolsa até 01/12/2021.
Casos omissos neste Edital serão examinados pela Comissão de Graduação.

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A divulgação dos resultados de seleção será publicada em 25/06/2021 no Diário Oficial do Estado e no
site da Graduação da FSP: https://www.fsp.usp.br/site/graduacao/mostra/7348

Cronograma
Inscrições das propostas pelos docentes

18/05/2021 a 30/05/2021

Inscrições dos estudantes

01/06/2021 a 18/06/2021

Resultado final dos selecionados

25/06/2021

