
PROGRAMA MENTORIA UNICAMP 2021 (VIRTUAL) 

 

Em 2020 foi criado o programa de Mentoria da Unicamp com intuito de favorecer a 
integração e boa convivência na Universidade e contribuir para o sucesso 
acadêmico dos novos estudantes a partir de um melhor acolhimento ao contexto 
universitário. Assim, por meio da colaboração entre pares, é disponibilizado 
apoio aos ingressantes acerca do funcionamento e organização da instituição, 
serviços disponíveis, trajetória nos processos acadêmicos, além da contribuição 
no processo de adaptação e sociabilização. 

 

Com a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia, o programa 
piloto foi temporariamente suspenso em 2020 para que não sobrecarregasse os 
docentes, estudantes, coordenadores e secretarias de graduação no processo de 
adaptação ao ensino emergencial remoto. 

 

Para 2021 retomaremos o Programa de Mentoria Unicamp  VIRTUAL 
incorporando as estratégias de encontros remotos no desenvolvimento do 
programa. Os encontros entre mentores e ingressantes assim como entre tutores 
e mentores poderão ser agendados remotamente, garantindo a participação e 
engajamento de todos os participantes.  

 O programa de Mentoria de 2021 continuará na perspectiva de acontecer 
durante um semestre (de março a agosto de 2021), com intuito de acolher os 
ingressantes de 202.  Excepcionalmente para 2021, os estudantes ingressantes 
de 2020 que queiram participar do programa como “mentorados” poderão se 
inscrever 
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PRIMEIRO ENCONTRO PREPARATÓRIO 2020 

MENTORES  TUTORES 

PRG e EA2 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adesão em 2020 

472 estudantes veteranos 
voluntários 

43 docentes tutores 
voluntários 

 
 
 

Data 
06 de março de 2020 no 

CDC 
(antes da pandemia) 

 
 

Participação 
 

PROFA ELIANA 
MARTORANO 
AMARAL, PRO 
REITORA DE 
GRADUAÇÃO 

 
 

PROFA SOELY 
POLYDORO 

COORDENADORA DO 
EA2 

 
 

PROFA DANIELA 
GATTI ASSESSORA DA 

PRO REITORIA DE 
GRADUAÇÃO 

 
 

https://www.prg.unicamp.br/mentoria/ 
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CHAMADA VOLUNTARIOS 
03 Novembro de 2020 a 06 de março de 2021 

 
 

1) Estudantes de graduação e professores que queiram se voluntariar como 
mentores e tutores devem encaminhar à secretaria de graduação do seu 
curso os seguintes dados (curso, ano de ingresso (estudantes), nome 
completo, RA/matrícula, contato telefônico e email).  

 
2) As secretarias devem inserir os dados em planilha excel e compartilhar 

no drive da CCG MENTORIA 2021 dados dos voluntários mentores e 
tutores e ingressantes 

 

 
 

1) As secretarias de graduação juntamente as coordenações organizam as 
equipes (mentor, tutor e ingressante) para o dia 10 de março. (A 
coordenação poderá sugerir apoio para esta fase – membro CG ou entre 
os tutores voluntários . coordenar a lista junto a secretaria) 

 
Cronograma  
 

AÇÃO DATA e 
HORARIO LOCAL RESPONSÁVEL 

Ö Reunião 
coordenadores 

  
CCG de out  MEET PRG- CCG 

  

Divulgação do programa 
para chamar voluntários 
  

De dez a mar  Email  
Secretarias de 
Graduação 
UNIDADES 

Chamada e composição de 
equipes  
entrega da tabela com nomes 
a CCG 
  

10/03 email 
Coordenadores e 
Secretaria de 
Graduação 

1ª reunião de 
acompanhamento das 
equipes tutor e mentor 
  

10/03 de 2021  
10 às 12h meet PRG / CCG/ EA2/ 

OE 

Comunicados aos 
ingressantes sobre mentoria  

15/03 de 2021 e 
próximas 
chamadas 
  

email Secretaria de 
Graduação 

Encontros quinzenais 
mentoria 
  

De 16/03 de 
2021 a junho de 
2021 

meet Mentores 

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 
Março de 2021 
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Encontros mensais equipe 
(mentor e tutor) 
  

De 16/03 de 
2021 a junho meet Tutores e 

Mentores 

Reunião acompanhamento  
Mentores 
  

 09 de Abril  
12:30 h meet OE/SAE /SAPPE / 

CCG 

Reunião acompanhamento 
Tutores  
  

   
28 de Maio 
12:30 h 

meet SAPPE/ OE/ CCG 

Coleta da avaliação 
  Mês julho Google 

Form PRG- CCG/ OE 

Reunião Encerramento 
Mentores, ingressantes e 
Tutores e entrega de 
certificados 
  

13 de Agosto 
12:30 h 

 
Unidades 
Coordenadores e 
Tutores 

 
 

 

SECRETARIA DE GRADUAÇÃO 
1) ELABORAR lista participantes mentores, tutores e ingressantes de 

2020 e 2021 em tabela excel 
2) Enviar a tabela no DRIVE da MENTORIA PRG 
3) Estabelecer a comunicação com os participantes com informações importantes do 

Programa 

 TUTORES 
1) Docentes para AUXILIAR os estudantes mentores com 1 encontro mensal  

2) Participar dos encontros virtuais oferecidos pela PRG  

MENTORES 
1) Estudantes veteranos para AUXILIAR est.  ingressantes com encontros quinzenais 

ou a serem definidos pelos grupos 
2) Organizar juntamente aos ingressantes as datas dos encontros 
3) Participar dos encontros virtuais oferecidos pela PRG 

INGRESSANTES 2020 e 2021 
1) Estudantes Ingressantes 2020 e 2021 que desejam receber apoio dos estudantes 

veteranos 
2) Organizar juntamente com os seus mentores as datas dos encontros 
3) Participar do encontro de encerramento virtual oferecidos pela PRG 

 

UNIDADES 

Participantes 

 

 

 


