
 

RESOLUÇÃO REITORIA Nº 012 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Dispõe sobre a norma referente a Bolsa 

Preceptoria para o curso de medicina da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 

UNIARP. 

 

O Reitor da UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - 

UNIARP, no uso de suas atribuições,  

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, inciso XIV, do Regulamento 

Geral da UNIARP, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Homologar administrativamente, ad referendum de deliberação 

do CONSUN, a norma referente a Bolsa Preceptoria para o curso de medicina 

da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, na forma apensa. 

Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 
Reitor 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 
 

 
Homologação: 
Neoberto Geraldo Balestrin 
Presidente FUNIARP 



 

BOLSA PRECEPTORIA  

CURSO DE MEDICINA  

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 

 

1. DO OBJETO  

1.1 O objeto da presente resolução é a concessão de bolsa preceptoria. 

 

1.2 A bolsa preceptoria será efetivada com a inscrição dos preceptores atuantes 

nos campos de práticas do serviço público, previamente indicados e definidos 

pela coordenação do curso de medicina. 

 

1.3 A bolsa preceptoria é devida a partir da realização de monitorias e 

capacitações mensais com vigência a partir do início e encerramento das 

atividades nos campos de práticas das Unidades Básicas de Saúde. 

 

1.4 A bolsa preceptoria tem como objetivos possibilitar:  

a) capacitação de conhecimento em diversas áreas da saúde; 

b) melhorar o planejamento e execução das atividades de monitoria, sejam elas 

de ensino, pesquisa, extensão ou práticas; 

 

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

a) ser previamente indicado pela coordenação do Curso de Medicina a realizar 

a referida inscrição ao Programa de Bolsa Preceptoria; 

b) exercer o cargo de enfermeiro(a) chefe de Unidade Básica de Saúde da 

Cidade de Caçador - SC; 

c) preencher a ficha de inscrição e entregar os documentos solicitados em anexo. 

 



 

3. DA REMUNERAÇÃO E DEMAIS CRITÉRIOS 

3.1 O valor da Bolsa Preceptoria será de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco 

reais) mensais por turma monitorada na unidade básica de saúde, 

compreendendo a participação de carga horária de 4 a 8 horas mensais de 

capacitação e 4 horas semanais por turma monitorada, sendo o valor depositado 

mensalmente em conta corrente do preceptor, conforme preenchido em ficha de 

inscrição. O pagamento será proporcional ao número de dias do mês em que 

houver capacitação e monitoria. 

3.2 Os preceptores exercerão suas atividades sem qualquer vínculo 

empregatício com a UNIARP. 

3.3 A formalização da bolsa preceptoria ocorrerá através do preenchimento e 

entrega da ficha de inscrição sendo o preceptor mediado pela coordenação do 

Curso de Medicina da UNIARP e supervisionado/orientado pelos supervisores 

da Integração Ensino Serviço Comunidade – IESC. 

3.4 A bolsa preceptoria é devida a partir da realização de monitorias e 

capacitações mensais com vigência a partir do início e encerramento das 

atividades nos campos de práticas das Unidades Básicas de Saúde. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO PRECEPTOR:  

Constituem-se atribuições do Preceptor:  

4.1  Participar das capacitações mensais desenvolvidas na Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe – UNIARP. 

4.2 Monitorar nas modalidades pedagógicas e práticas os acadêmicos 

encaminhados a Unidade Básica de Saúde em que atua. 

4.3 Realizar os preenchimentos de plataforma orientados pelos Supervisores e 

necessários para os registros e andamentos das atividades acadêmicas. 



 

4.4  Cumprir o cronograma e desenvolvimento das ações práticas do IESC 

repassado pelos Supervisores, bem como desenvolvê-las junto aos acadêmicos, 

instituição e comunidade. 

4.5 Elaborar relatórios mensais para demonstrar o andamento das atividades e 

replanejamento das mesmas, se necessário for. 

4.6 Fornecer informações aos Supervisores responsáveis sobre o andamento da 

Monitoria, sempre que for solicitado. 

4.7 Além das atividades citadas, o cumprimento integral do Regulamento das 

Atividades de Integração Ensino Serviço Comunidade – IESC. 

4.8 O preceptor perderá o direito à Bolsa Preceptoria se não cumprir as normas 

estabelecidas nesta resolução e no regulamento, devendo ser substituído na 

função de preceptor dentro de sua Unidade Básica de Saúde. 

 

Os casos omissos e conflitantes serão resolvidos pela Reitoria da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe e coordenação do Curso de Medicina. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA PRECEPTORIA 

 

Nome: ................................................................................................................ 

Telefone: ........................................................................................................... 

E-mail: ............................................................................................................... 

UBS atuante: ..................................................................................................... 

Anexos exigidos:  

- Comprovante de residência;  

- Diploma de graduação/especialização; 

- Portaria de concurso ou processo seletivo; 

- Fotocopia do RG e CPF; 

- Dados Bancários: 

Nome: ..................................................Banco: .................................................. 

Agência Bancária: ...........................Conta Corrente: ....................................... 

 

Caçador: ......../............/............. 

 

__________________________                 

Assinatura do Preceptor(a)  

Indicação aprovada: ..................................................................................... 

                                 

 


