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RESULTADO DA SELEÇÃO

PROJETOS APROVADOS

Edital PROGRAD nº 22/2021 de 25 de fevereiro de 2021

Complementar ao Edital PROGRAD nº17, de 18 de dezembro de 2020

Chamada para o Programa de Iniciação à Docência (PID-2021) - bolsas remanescentes

1. De 01/04/2021 a 11/04/2021 os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação
da Universidade interessados em par�cipar como bolsista PID poderão candidatar-se por meio de contato
com os professores responsáveis, conforme e-mail ins�tucional divulgado na úl�ma coluna da tabela presente
neste documento.

 
2. A seleção dos bolsistas será conduzida pelos professores responsáveis e orientadores dos

Projetos contemplados com bolsa. O processo sele�vo de bolsistas ocorrerá entre os dias 12/04/2021 a
21/04/2021.

 
3. Os Projetos contemplados com bolsa, após processo sele�vo de bolsistas, deverão incluir no

mesmo processo SEI por meio do qual foram subme�dos, o documento Ata de seleção de bolsistas PID
(formulário SEI número 301) e reenviar o processo à CADD, de 22/04/2021 a 25/04/2021.

 
4. Os bolsistas selecionados e os professores responsáveis e orientadores nos Projetos, deverão

incluir no mesmo processo SEI por meio do qual o Projeto foi subme�do, o documento Termo de
compromisso de bolsista PID (formulário SEI número 302) e reenviar o processo à CADD, de 27/04/2021 a
30/04/2021.

 

PROJETOS APROVADOS COM BOLSA

TÍTULO DO PROJETO EDITAL DEP CURSO/SETOR PROF.
RESPONSÁVEL

E-MAIL DIVULGAÇÃO
SELEÇÃO BOLSISTA

Adaptação do Problema Based Learning
ou Aprendizado Baseado em Problemas
para a resolução de casos clínicos
direcionados à disciplina de Terapia
Nutricional Pediátrica I

22 DNUT Nutrição
Thaís
Rodrigues
Moreira

thaisrm@ufcspa.edu.br
 

Além da teoria: uma conexão entre a
anatomia humana e a clínica médica 22 DCB Medicina Andrea Oxley

da Rocha
oxley@ufcspa.edu.br
 

Desenvolvimento de materiais didá�cos
para abordagem na disciplina de
Enfermagem na Saúde da Criança e do
Adolescente II

22 DENF Enfermagem Karin Viegas karinv@ufcspa.edu.br
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Implementação de uma metodologia
a�va na leitura digital com intervenção
e colaboração

22 DEH Todos os
cursos que
têm Redação
Acadêmica

Aline Aver
Vanin

alinevanin@ufcspa.edu.br
 
alexandrea@ufcspa.edu.br
 

Promoção do Ensino em Patologia por
Meio de Metodologias A�vas 22 DPM Medicina Adriana Vial

Roehe
adrianar@ufcspa.edu.br
 

Promoção de estratégias de
autorregulação e de adaptação a uma
aprendizagem a�va através de e-
oficinas e gameficação para o
engajamento de estudantes na área da
saúde no EAD

22 DEH Todos os
cursos

Johanna D.
Billig

johannab@ufcspa.edu.br
 

Ressignificando a Experimentação no
Processo Ensino-
Aprendizagem de Química em Tempos
de Pandemia

22 DFC

Toxicologia
Analí�ca
Biomedicina-
Noturno
 e
Informá�ca
Biomédica
 

Marisa Tsao marisat@ufcspa.edu.br
 

 
5. Conforme disposto no Edital PROGRAD nº 22/2021, o pagamento das bolsas está

condicionado à previsão orçamentária da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e
disponibilidade dos repasses financeiros.

 
6. O não cumprimento de qualquer uma das etapas previstas no Edital impede a efe�va

concessão da bolsa para o ano de 2021.
 
7. Mais informações poderão ser ob�das acessando os Editais disponíveis na página

Ins�tucional do PID: hps://www.ufcspa.edu.br/vida-academica/graduacao/mais/pid-iniciacao-a-docencia
 
 

Porto Alegre, 31 de março de 2021.

 

MÁRCIA ROSA DA COSTA

Pró-Reitora de Graduação

Documento assinado eletronicamente por Márcia Rosa da Costa, Pró-Reitora de Graduação, em
31/03/2021, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1155401 e o
código CRC FF8A822D.
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