PLANO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS DO DOCENTE - PAID
O PAID é o instrumento no qual constam as atividades acadêmicas e a carga horária
cumprida pelo professor, relacionadas à tríade ensino/pesquisa/extensão, além de outras
atividades de natureza administrativa, sindical e de representação. O preenchimento do
PAID é obrigatório e deve ocorrer a cada período letivo, semestral ou intervalar,
diretamente no Sistema Acadêmico, no prazo de até 7 (sete) dias após o início do
período letivo e observando o regime de trabalho do professor, independentemente de
seu vínculo, lotação e titulação, bem como todo o ordenamento legal emanado do
CONSU, balizador da organização e do funcionamento das atividades-fim da UNIFAP.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
01 - Acessar o SIGAA, através do endereço eletrônico: http://sigaa.unifap.br/sigaa/

02 - Acesse a funcionalidade Meus PAIDs, disponível no caminho SIGAA -> Portal do
Docente -> Aba Ensino -> Plano de Atividade Individual do Docente (PAID) -> Meus
PAIDs.

03 - Clicar em cadastrar novo PAID.

04 - O formulário de PAID será carregado trazendo automaticamente o somatório de
Carga Horária de Atividades de Ensino (Aula na graduação e/ou pós-graduação) e
Planejamento de Aulas, compondo o Total de Carga Horária de Ensino.

05 - O docente poderá registrar demais atividades para o semestre, podendo chegar até
o limite de Carga Horária de sua Jornada de Trabalho, ativando a modalidade ENSINO,
PESQUISA, EXTENSÃO, ADMINISTRAÇÃO, OUTRAS ATIVIDADES e
SINDICAL E DE REPRESENTAÇÃO.
Uma vez que a modalidade esteja ativada, as atividades relacionadas serão listadas no
formulário.

06 - Todas as atividades registradas no PAID devem ser comprovadas por meio de
portaria ou de outro documento que confirme a informação prestada. Para ativar a área
correspondente, clicar na seta azul a esquerda da definição da atividade.

07 - Poderá ser cadastrado OUTRAS ATIVIDADES que não estejam previstas em
resoluções vigentes, porém elas devem ser previamente autorizadas pelo CONSU.

08 - O Docente poderá adicionar Observações Gerais ao seu PAID.

09 - Ao final do preenchimento, as CHs das atividades registradas serão somadas,
chegando a Carga Horária Total, que não poderá ultrapassar a CH referente à sua
jornada de trabalho.
Clique em Gravar.

10 - Clique em Submeter para homologação. Seu PAID será encaminhado para
homologação do chefe de seu Departamento Acadêmico. Os PAIDs de chefes de
Departamentos Acadêmicos serão homologados pelo chefe da COEG.

