
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD Nº 121, DE  DE JULHO DE 2022

O Pró-Reitor de Gradução da Universidade Federal  da Integração Latino-Americana
desigando  pela  Portaria  nº  24/2020/GR,  de  31  de  janeiro  de  2020,  com  base  nas
atribuições delegadas pela Portaria UNILA nº 280/2020/GR,  de 21 de agosto de 2020,
nos termos da legislação, RESOLVE

Retificar o Edital PROGRAD 120/2022 de seleção de discentes bolsistas e voluntários
para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde),  conforme
segue:

I. No capítulo 4. DAS VAGAS, onde se lê: 

4.1 São abertas por este Edital um total de 40 (quarenta) vagas para participação no PET
– Saúde, seguindo a seguinte divisão: 

Grupo PET Vagas
GRUPO 1 - Gestão do Trabalho
em Saúde; Novas tecnologias de
Informação  e  Comunicação  em
Saúde.

 3  (três)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso  de  Saúde  Coletiva  que  estejam
matriculados em qualquer período do curso;

 3  (três)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso de Medicina que estejam matriculados
em qualquer período do curso;

 2  (duas)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso  de  Serviço  Social,  que  estejam
matriculados em qualquer período do curso.

GRUPO  2  -  Gestão  da
informação  em  saúde  no
contexto  da  pandemia  da
COVID-19:  Desafios  e
perspectivas  da  vigilância  em
saúde

 3  (três)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso  de  Saúde  Coletiva  que  estejam
matriculados em qualquer período do curso;

 3  (três)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso de Medicina que estejam matriculados
em qualquer período do curso;

 2  (duas)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso  de  Serviço  Social,  que  estejam
matriculados em qualquer período do curso.

GRUPO 3 - Atenção Primária à
Saúde  –  Gestão  de  Sistemas  e
Serviços em saúde – avaliação e
monitoramento

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Saúde  Coletiva  que  estejam
matriculados  nos  últimos  dois  anos  do
curso;

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Medicina  que  estejam
matriculados  nos  últimos  dois  anos  do



curso.
GRUPO  4-  Iniciativas  de
Atenção à Saúde de Gestão em
Saúde e de educação em Saúde
voltadas  para  a  Pandemia  de
Covid – 19

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Saúde  Coletiva  que  estejam
matriculados  nos  últimos  dois  anos  do
curso;

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Medicina  que  estejam
matriculados  nos  últimos  dois  anos  do
curso.

GRUPO 5 - Os cuidados com a
Saúde  Mental:  identificação  de
necessidades  e  propostas  de
intervenção

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Saúde  Coletiva  que  estejam
matriculados  nos  últimos  dois  anos  do
curso;

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Medicina  que  estejam
matriculados  nos  últimos  dois  anos  do
curso.

Leia-se: 

4.1 São abertas por este Edital um total de 40 (quarenta) vagas para participação no PET
– Saúde, seguindo a seguinte divisão: 

Grupo PET Vagas
GRUPO 1 - Gestão do Trabalho
em Saúde; Novas tecnologias de
Informação  e  Comunicação  em
Saúde.

 3  (três)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso  de  Saúde  Coletiva  que  estejam
matriculados em qualquer período do curso;

 3  (três)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso de Medicina que estejam matriculados
em qualquer período do curso;

 2  (duas)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso  de  Serviço  Social,  que  estejam
matriculados em qualquer período do curso.

GRUPO  2  -  Gestão  da
informação  em  saúde  no
contexto  da  pandemia  da
COVID-19:  Desafios  e
perspectivas  da  vigilância  em
saúde

 3  (três)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso  de  Saúde  Coletiva  que  estejam
matriculados em qualquer período do curso;

 3  (três)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso de Medicina que estejam matriculados
em qualquer período do curso;

 2  (duas)  vagas  com  bolsa  para  alunos  do
Curso  de  Serviço  Social,  que  estejam
matriculados em qualquer período do curso.

GRUPO 3 - Atenção Primária à
Saúde  –  Gestão  de  Sistemas  e
Serviços em saúde – avaliação e
monitoramento

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Saúde Coletiva  que  estejam  com
matrículas  ativas  a  partir  do  terceiro
período do curso;

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Medicina  que  estejam  com
matrículas  ativas  a  partir  do  sétimo
período do curso.

GRUPO  4-  Iniciativas  de
Atenção à Saúde de Gestão em

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Saúde Coletiva  que  estejam  com



Saúde e de educação em Saúde
voltadas  para  a  Pandemia  de
Covid – 19

matrículas  ativas  a  partir  do  terceiro
período do curso;

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Medicina  que  estejam  com
matrículas  ativas  a  partir  do  sétimo
período do curso.

GRUPO 5 - Os cuidados com a
Saúde  Mental:  identificação  de
necessidades  e  propostas  de
intervenção

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Saúde Coletiva  que  estejam  com
matrículas  ativas  a  partir  do  terceiro
período do curso;

 4 (quatro)  vagas  com bolsa para alunos do
Curso  de  Medicina  que  estejam  com
matrículas  ativas  a  partir  do  sétimo
período do curso.

II. No capítulo 13. DISPOSIÇÕES FINAIS, onde se lê: 

13.4 O início das atividades dos grupos PET – Saúde/Gestão e Assistência está previsto
para o dia 01 de agosto de 2022;
13.5 Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação,
ouvida a Comissão de Seleção. 

Leia-se: 

13.4 O início das atividades dos grupos PET – Saúde/Gestão e Assistência está previsto
para o dia 01 de agosto de 2022;
13.5 Conforme orientação do Ministério da Saúde, para recebimento das bolsas o
aluno  deverá  ter  conta-corrente  individual  (pode  ser  conta  virtual)  nos  Bancos
Bradesco, Itaú e Santander, até o prazo de 10/Agosto/2022;
13.6 Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação,
ouvida a Comissão de Seleção.

PROF. GIULIANO SILVEIRA DERROSSO
Coordenador do PET-Saúde Gestão e Assistência

PROF. PABLO HENRIQUE NUNES
Pró-Reitor de Graduação da Unila



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 15/07/2022

EDITAL Nº 121/2022 - PROGRAD (10.01.05.17) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 15/07/2022 14:14 )
GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1089604

 (Assinado digitalmente em 15/07/2022 14:48 )
PABLO HENRIQUE NUNES

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROGRAD (10.01.05.17)

Matrícula: 2195962

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu https://sig.unila.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 121 2022 EDITAL 15/07/2022 bf57a18e27

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

