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COMUNICADO AOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA, ENFERMAGEM,
FARMÁCIA e FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA – UNIARA.

Ref. Portaria MEC nº 356 de 20/03/2020;
Portaria MS nº 492 de 23/03/2020 e
Edital MS nº 4 de 31/03/2020.
Reportamos a todos os alunos dos cursos referidos que estão abertos os cadastros
para interessados em participar da Ação Estratégica “O Brasil conta Comigo” na qual o
Ministério da Saúde está recrutando interessados e que estejam regularmente
matriculados nos cursos mencionados a contribuir com o Brasil de formas distintas
devidamente regulamentadas nos instrumentos legais em epígrafe.
Em resumo, há diferentes participações a serem destinadas aos alunos das 5ª e 6ª
séries do Curso de Medicina e últimas séries dos Cursos de Enfermagem, Farmácia e
Fisioterapia e aos demais alunos dos mesmos cursos das outras séries.
O aluno que tiver interesse em se inscrevere for selecionado terá vários
benefícios pedagógicos descritos nas Portarias como aproveitamento da carga horária
efetivamente realizada nos trabalhos propostos na carga horária dos estágios
obrigatórios, no caso de estarem cursando o internato em medicina ou último ano nos
outros cursos citados. Ademais, haverá remuneração pelo Ministério da Saúde para os
selecionados em bolsas nos valores de R$ 1.045,00 para o primeiro grupo mencionado
acima e de R$ 522,50 para os integrantes do outro grupo, desde que selecionados
obviamente.
A UNIARA já estará disponibilizando ainda hoje o nome de cada um de vocês
que esteja matriculado em cada uma das séries e módulos descritos.
Se você tiver interesse o cadastro estará aberto a partir de hoje no formulário “Ficha do
Aluno”, acessível no sistema “O Brasil Conta Comigo – Acadêmico” – link
http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus, nos termos do 3.2.3. do Edital nº 4 do MS. Veja em
nosso site o documento “perguntas do Edital MS 04/2020” onde preparamos vários
esclarecimentos a vocês de forma didática.
Estaremos à disposição para esclarecimentos adicionais através do email:
brasilcontacomigo@uniara.com.br.
Araraquara, 02 de abril de 2020
Atenciosamente,

