
 
 

 

COMUNICADO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA 

 

 
Ipatinga, 20 de novembro de 2020 

 

 
Assunto: Situação dos contratos do Programa de Iniciação à Docência. 

Em 19 de fevereiro de 2019 o Programa de Iniciação à Docência publicou o resultado do processo 

seletivo referente ao Edital DIREG Nº 21/2019. 

As monitoras foram iniciadas em março de 2020 conforme a data de assinatura de cada contrato, mas 

devido à pandemia do COVID 19, em 16 de março de 2020, as atividades práticas e teóricas presenciais, 

foram interrompidas, sendo as atividades teóricas autorizadas por via remota. 

Dessa forma, o pagamento dos alunos bolsistas foi proporcional a esse período e os contratos foram 

suspensos até a retomada das atividades semi-presenciais. 

Em 21 de outubro de 2020, as atividades de monitoria práticas foram autorizadas a retornarem, desde 

que fossem realizadas na presença do professor da disciplina. As atividades teóricas também foram 

autorizadas, de maneira remota, de acordo com orientações do professor da disciplina. 

Em 17 de novembro de 2020 foi decidida a manutenção do cancelamento do benefício financeiro aos 

alunos aprovados na condição de bolsista no Edital DIREG Nº 21/2019 que retomaram suas atividades 

em 21 de outubro de 2020. O cancelamento será estendido até o fim das atividades acadêmicas de 2020. 

Foi proposto aos alunos selecionados no Edital DIREG Nº 21/2019 continuarem como monitores no 

primeiro semestre de 2021, sem a necessidade de participação no processo seletivo para monitores de 

2021/1. O aluno selecionado como bolsista no Edital DIREG Nº 21/2019 assumirá em 2021/1 como 

bolsista, e aquele aprovado como não bolsista, mas que obteve nota superior aos concorrentes 

selecionados no Edital DIREG Nº 21/2019, passará para a condição de bolsista no edital de seleção de 

monitores no primeiro semestre de 2021. 

 

 
Em caso de dúvida favor comunicarem, via e-mail, a coordenação do Programa de Iniciação à 

Docência. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

Diretor Geral 

Vinícius Lana Ferreira 


