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Período de inscrições: 
05/06/2019 a 14/06/2019 

 

Para seleção, o aluno interessado deverá 

preencher o formulário que está disponível na página do 

IMECC, Seção de Apoio à Graduação, Informes ou 

acessar via código QR ao lado. 

É bastante aconselhável que o candidato procure 

algum docente responsável pela disciplina para a qual 

pretende se candidatar. 

O aluno poderá concorrer às disciplinas já 

cursadas com aprovação. 

 

Atenção: no caso de inscrições em multiplicidade será considerada 

a última recebida pelo sistema. 

OBS.: Alunos inscritos em mais de uma unidade não poderão escolher onde preferem 

exercer a monitoria. Neste caso, a Pró Reitoria de Graduação fará a escolha levando em 

consideração a prioridade da disciplina. 

O que é o Programa de Apoio Didático? 

É um programa de bolsas destinado a alunos de 
graduação da Unicamp que visa o aprimoramento 
do ensino de graduação através de monitoria 
exercida por estudantes e deverão ter a supervisão 
do professor responsável pela disciplina. 
Como me inscrever? 

A inscrição é de responsabilidade do representante 
da unidade junto a PRG. 
Posso me candidatar em vários 
institutos/faculdades? 
Sim. No entanto, não poderá atuar como PAD em 
duas unidades no mesmo semestre. Deste modo, 
ao se inscrever, comunique a Unidade de Ensino 
que está pleiteando a bolsa em outros locais. 

Já tenho outra bolsa (SAE, iniciação científica 
etc.). Posso ser PAD? 
Sim. No entanto, o aluno participará como PAD 
voluntário. Deste modo, ao se inscrever, comunique 
a Unidade de Ensino que está pleiteando ou que 
tem a bolsa em outros locais. 
Quais são os critérios? 

Para ser monitor, o aluno tem que ter sido aprovado 
na disciplina ou em equivalente. Recomendamos o 
aluno manifestar seu interesse ao docente 
responsável pela disciplina. 
Para maiores informações acesse 
http://www.prg.unicamp.br (PAD Programa de Apoio 
 Didático) ou informe-se na secretaria de Graduação 
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