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Geral 

1.1) O que é PAD? 

O Programa de Apoio Didático (PAD), instituído pela Resolução GR-49/2007 e renovado pela Resolução GR-54/2010, 

é um programa de bolsas destinado exclusivamente a alunos da graduação regularmente matriculados na Unicamp. 

O programa é de responsabilidade da PRG e gerido pela Comissão Coordenadora do PAD. 

Suas atividades visam o aprimoramento do ensino de graduação através de monitoria exercida por estudantes e 

deverão ter a supervisão do professor responsável pela disciplina. 

O valor atual da bolsa é de R$453,77 e tem duração de, no máximo, quatro meses e meio, a vigorar sempre a partir 

do início de cada semestre letivo. 

 

1.2) Como tiro dúvidas sobre o Programa de Apoio Didático (PAD)? 

Para esclarecer as suas dúvidas sobre o programa siga o roteiro abaixo, passando por cada item caso sua duvida não 

seja esclarecida. 

(1) Leia este FAQ cuidadosamente 

(2) Acesse a página: http://www.prg.unicamp.br/index.php/o-que-e-pad 

(3) Envie e-mail para pad@reitoria.unicamp.br 

(4) Entre em contato telefônico através do número (19) 3521-4187 

 

Requisitos 

2.1)  O aluno que deseja ser monitor PAD, além de demonstrar interesse pela monitoria, deve atender alguns 

pré-requisitos essenciais para ser indicado como pelo docente da unidades. Abaixo, seguem os principais 

requisitos a serem cumpridos pelo aluno: 

(1) Ter cursado alguma disciplina com conteúdo relacionado ou sua equivalente, ou estar cursando, no 

semestre do pedido, alguma disciplina com conteúdo relacionado ou equivalente. Neste último caso, o docente 

deverá justificar, no pedido, a indicação do aluno. 

(2) Não apresentar reprovação na disciplina em que será inscrito para monitoria. 

(3) Possuir CR acima do CR médio da turma ou a maior nota na disciplina dentre os candidatos. 

(4) Despender de no mínimo, 8 horas  semanais para o programa, sendo que a distribuição dessas horas por 

semana ficará a critério da metodologia e atividades de cada disciplina e do docente responsável, de modo a não 

prejudicar o monitor no seu horário acadêmico. 

Inscrição: 

3.1) Como funciona o período de inscrições? 

No decorrer do ano letivo, há dois períodos de inscrição destinados ao primeiro e segundo semestre. As inscrições 

são realizadas pelo docente via sistema PAD (http://www.pad.prg.rei.unicamp.br/pad/login) em período determinado 
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pela Pró-Reitoria de Graduação. O docente é o responsável pela inscrição do aluno e da disciplina no sistema PAD, 

neste caso o aluno apenas demonstra o interessa pela monitoria e se cumprir os requisitos pode ser inscrito no 

programa.  

 

3.2) Qual a cota de bolsas de cada unidade? 

A cota de bolsas da unidade é definida e divulgada antes do início das inscrições. As bolsas são alocadas às unidades 

de acordo com os recursos disponíveis para o Programa no início de cada ano e de acordo com a demanda de 

monitores por unidade. Essas informações são divulgadas na página web do PAD e enviadas às secretarias de 

Graduação para devida ciência. 

 

3.3) O aluno pode ser inscrito em mais de uma disciplina? 

O aluno pode ser inscrito em mais de uma disciplina, desde que cumpra todos os requisitos. Vale lembrar que há 

possibilidade de ser aprovado em apenas uma das disciplinas inscritas, levando em consideração a classificação de 

disciplinas e status de “titular” ou “suplente” na solicitação. 

 

3.4)  O que é a Classificação/Priorização das disciplinas? 

Esse é o período após as inscrições, onde o professor representante do PAD de cada unidade prioriza as disciplinas 

inscritas de acordo com a necessidade de possuir um monitor. Por exemplo, vamos imaginar que uma unidade tenha 

direito a 10 bolsas remuneradas, porém apresenta 15 pedidos de inscrição no sistema. O representante da unidade 

ficará responsável por classificar as 10 disciplinas que julga com mais necessidade de um monitor, onde os critérios 

são definidos por cada unidade. As outras cinco bolsas no caso podem apresentar monitores voluntários. Desta forma 

respeita-se a cota de bolsas remuneradas definida antes do período de inscrições. 

 

3.5) Qual o significado de “titular” e “suplente” no ato da inscrição? 

Cada disciplina inscrita no sistema PAD pode possuir apenas um monitor remunerado, ou seja, quando mais de um 

aluno é inscrito em uma mesma disciplina, o docente deve definir quem será o titular e suplente(s) da bolsa. No caso, 

o titular é quem tem prioridade para ser o monitor remunerado, caso seja inscrito com a condição de remuneração 

obrigatória.  Seus suplentes podem ser selecionados como voluntários ou optarem por não participar do programa. 

Caso haja desistência da monitoria por parte do titular, o 1º suplente pode assumir a monitoria remunerada e assim por 

diante. 

 

3.6) O que é remuneração obrigatória, preferencial e voluntária? 

 Remuneração obrigatória: Neste caso, o aluno só aceita a monitoria caso seja aprovado com bolsa 

remunerada.  

 Remuneração Preferencial: Neste caso, o aluno aceita a monitoria remunerada ou voluntária. 

 Remuneração voluntária: Neste caso, o aluno só aceita a monitoria caso seja aprovado como voluntário.  
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3.7) É permitido possuir outras bolsas além do PAD? 

Caso o monitor PAD seja remunerado, ele não pode acumular bolsas. Ou seja, monitores PAD remunerados não 

podem possuir outras bolsas remuneradas, por exemplo, Iniciação Cientifica, Bolsa Trabalho do SAE, Estágio dentro 

da universidade, PIBID, entre outras. Neste caso, o aluno deve optar por uma das bolsas. Caso o monitor PAD seja 

voluntário não há problemas. 

 

3.8) Minha solicitação foi reprovada, como proceder? 

Após a divulgação da primeira lista de aprovados do PAD há um período para que as unidades enviem pedidos de 

reconsideração das solicitações de bolsas que foram reprovadas. As reconsiderações são analisadas pela coordenação 

do Programa e inseridas no sistema caso sejam aprovadas. Vale lembrar que é levada em consideração a cota de 

bolsas remuneradas de cada unidade e a priorização/classificação das disciplinas realizada pelo professor 

representante PAD de cada unidade. 

 

3.9) Sou docente e não estou cadastrado no sistema, como proceder? 

Neste caso um e-mail deverá ser enviado para pad@reitoria.unicamp.br, onde será necessário informar nome 

completo, e-mail principal, matrícula e unidade do docente em questão. 

 

3.10) Minha disciplina não está cadastrada no sistema, como proceder? 

Neste caso um e-mail deverá ser enviado para pad@reitoria.unicamp.br, onde será necessário informar unidade, sigla, 

nome, ementa da disciplina e sigla do pré-requisito (caso haja). 

 

3.11) Quais atividades podem ser desenvolvidas pelo monitor PAD? 

 (1) Efetuar pesquisa em fontes diversas que possam contribuir com a disciplina. 

 (2) Auxiliar o professor no planejamento das aulas. 

 (3) Auxiliar o professor na elaboração e correção dos exercícios de fixação e aprendizagem. 

 (4) Auxiliar o professor no gerenciamento de ambientes de suporte ao ensino. 

 (5) Auxiliar o professor na organização, supervisão de aulas práticas e aulas em laboratório. 

 (6) Auxiliar o professor e alunos na utilização e/ou desenvolvimento de softwares. 

 (7) Fazer atendimento extra-classe. 

 

3.12) Quais atividades são vetadas ao monitor PAD e passíveis de reprovação? 

 (1) Substituir o Professor em Sala de Aula. 

 (2) Elaborar, aplicar, e corrigir qualquer forma de verificação de aprendizagem que resulte em atribuição de 

nota. 

 (3) Controlar e registrar frequência. 
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 (4) Atuar em atividades não pertinentes à disciplina. 

 

Frequência: 

4.1) Qual o período para atestar frequência dos monitores? 

Entre os dias 25 e 30 de todo mês. 

 

4.2) Qual a carga horária máxima que pode ser atestada? 

32 horas. 

 

4.3) Quais são os passos para atestar frequência dos monitores? 

 (1) Acesse: http://www.pad.prg.rei.unicamp.br/pad/login 

 (2) Entrar no sistema com o respectivo usuário e senha 

 (3) Acessar o item “minhas tarefas” no menu a esquerda da página 

 (4) Ir para tarefa 

 (5) Integral Ou Parcial 

 (6) Salvar 

 

4.4) O que acontece caso a frequência do monitor não seja atestada? 

O período de frequência é extremamente importante, pois através dele o monitor irá receber o proporcional às horas de 

monitoria mensal. Caso a frequência não seja atestada, o monitor deixa de receber o valor da bolsa em sua conta 

corrente. 

 

4.5) Esqueci de atestar a frequência do meu monitor no período. Como proceder? 

Envie e-mail para pad@reitoria.unicamp.br informando nome e RA do aluno, código da disciplina, horas de monitoria 

e uma justificativa plausível por não ter atestado a frequência no período. 

 

4.6)  A frequência dos monitores voluntários também deve ser atestada? 

Sim. 

 

Sistema PAD 

5.1) Não possuo usuário e senha para acessar o sistema. Como proceder? 

Docentes e monitores podem solicitar os dados de acesso ao sistema da mesma maneira: 

(1) Acesse: http://www.pad.prg.rei.unicamp.br/pad/login 

(2) Acesse a opção “Não sabe a sua senha? Clique aqui” 

(3) No campo “usuário” os docentes devem inserir ma+dígitos que compõem o número da matrícula e os 

alunos devem inserir ra+dígitos que compõem o número da matrícula. 

http://www.pad.prg.rei.unicamp.br/pad/login
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(4) Solicitar Senha 

(5) Os alunos receberão a senha no e-mail institucional (domínio DAC) e os docentes receberão a senha no e-

mail que optaram por cadastrar no sistema. 

(6) Após efetuar o login no sistema você poderá alterar a senha encaminhada acessando o campo “Dados 

Pessoais” no menu a esquerda da pagina. 

 

Avaliação: 

6.1) Como funciona o período de Avaliação? 

No decorrer do ano letivo, há dois períodos de avaliação destinados ao primeiro e segundo semestre. As avaliações 

são realizadas pelo aluno, docente e representante via sistema PAD (http://www.pad.prg.rei.unicamp.br/pad/login) 

em período determinado pela Pró-Reitoria de Graduação. Basta responder um questionário que estará disponível no 

menu a esquerda do sistema. 

 

6.2) Quais as consequências de não preencher o relatório de avaliação? 

O não preenchimento de uma das partes do Programa, ou seja, professores, monitores e representantes, pode acarretar 

perda de bolsas para a Unidade. 

 

Encontros e Aperfeiçoamentos Didáticos 

7.1) A presença do monitor PAD é obrigatória? 

A presença do monitor PAD é aconselhável, pois os assuntos abordados nesses encontros são pertinentes às diferentes 

áreas do conhecimento da universidade. 

Se o monitor participar em 75% dos Encontros no semestre, receberá um Certificado de Participação no final do 

Programa. 
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