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O que é o PAD?!

Nota: Por requisição da CAPES, foi montado um comitê do PAD na Pró-Reitoria 
de Graduação da Unifesp que regulamenta, aprova e fiscaliza os projetos PAD 
em cada unidade universitária e/ou programa de pós-graduação. Para maiores 
informações: 

http://www.unifesp.br/prograd/ 

 

 
 

Por exigência do Governo Federal, bolsistas de pós-graduação 
CAPES devem cumprir o Programa de Aperfeiçoamento Didático 
(PAD) com objetivo de aprimorar sua a formação docente 
universitária inicial. 

Atualmente este programa consiste do Estágio Supervisionado em 
Docência. 



Quem deve cumprir o PAD?!

O PAD é obrigatório para todos os bolsistas CAPES inscritos em 
programas de mestrado com apenas Mestrado Acadêmico (sem nível de 
Doutorado) e doutorandos que tiverem sido contemplados com bolsa 
CAPES/Demanda Social, mesmo que parcialmente.  
 

É opcional para os outros alunos matriculados nos Programas de Pós-
Graduação. 



O aluno deve realizar um Estágio Supervisionado em Docência:  
 
Caracteriza-se pelo exercício de atividades práticas de ensino em disciplinas (aqui na 
Unifesp chamadas de unidades curriculares - UCs) da graduação. 
 
O aluno deve cumprir carga horária mínima de 36 horas e máxima de 48 horas em 
atividades propostas pelo docente responsável e que estejam de acordo com as 
normas do plano de aperfeiçoamento didático da Unifesp (arquivo disponível em 
www.unifesp.br/home_diadema/posgrad/ na pasta PAD). 

Como funciona?!



Como eu me inscrevo?!

Através do preenchimento CORRETO dos formulários disponíveis na página da Pós-
Graduação do campus Diadema e entrega até a data indicada na SECRETARIA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO pelo aluno 

ATENÇÃO: 
 

Para o 1º semestre/2014 as inscrições estarão abertas no período de 
6 à 21 de março de 2014 

 
Veja as informações detalhadas na próxima página 



ESTÁGIO EM DOCÊNCIA: 
Período: 1º semestre/2014  (início em 24/3 e término em 24/7) 
Dúvidas escrever para Samantha (samantha.koehler@gmail.com) 
 
FORMULÁRIOS NECESSÁRIOS E DATAS PARA ENTREGA: 

30/8/2014: Último dia para entrega da Ficha de Avaliação na secretaria para que o 
aluno tenha contabilizado o PAD no histórico da pós-graduação. 

 

Entregar a Ficha de Inscrição e Aceite até 21/3 
 

IMPORTANTE: você pode se inscrever em QUALQUER disciplina da graduação. 
Converse com o professor responsável pela disciplina de seu interesse  ANTES de 
preencher o formulário. Lembre-se que a disciplina TEM QUE ser oferecida no 1º 

semestre/2014. Pode ser disciplina obrigatória ou eletiva. 
 


