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PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE – PED
2º SEMESTRE 2019
As coordenações de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas da
UNICAMP tornam público que estarão abertas, entre os dias 13 e 23 de junho de 2019, as
inscrições para o Programa de Estágio Docente – PED para atuação no 2º semestre de 2019,
conforme disposto no presente edital.
1.DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA
O Programa de Estágio Docente (PED) é regulamentado pela Resolução GR-048/2018, de
19/12/2018, e tem como objetivo permitir aos discentes de Pós-Graduação o aperfeiçoamento do
exercício da docência.
2.DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO
O estágio no âmbito do PED terá duração de 01 (um) semestre, podendo ser remunerado ou
voluntário. As atividades desenvolvidas pelos estudantes deverão observar as cargas horárias
detalhadas abaixo:
GRUPO PED B
Os discentes participantes do PED B poderão dedicar-se ao Programa num total de 8h semanais,
conforme descrito abaixo:
I - para disciplinas de até 90 horas semestrais, a carga didática deverá estar compreendida entre
1/3 e 2/3 da carga horária da disciplina.
II – para disciplinas acima de 90 horas semestrais, a carga didática deverá estar compreendida
entre 30 e 60 horas semestrais.
III – Para o PED B a carga didática deverá ser, no máximo, 60 horas semestrais (levando-se em
conta todas as disciplinas e/ou turmas em que atua), sendo essas horas divididas em, no máximo,
duas disciplinas com siglas distintas, desde que justificado no projeto individualizado da disciplina
e respeitando o máximo de uma turma em cada disciplina, ou o máximo de duas turmas, no caso
de atuar em uma única disciplina.
IV - nas demais horas, o PED B poderá realizar plantões de dúvidas; colaborar no planejamento da
disciplina; auxiliar em aulas práticas, exercício ou reforço; atuar em atividades de elaboração e
correção de listas de exercícios, provas e projetos; elaboração de material didático e outras
atividades de apoio.
GRUPO PED C
Os discentes participantes do PED C poderão dedicar-se ao Programa num total de 8h semanais,
conforme descrito abaixo:
I - para disciplinas de até 90 horas semestrais, a carga didática deverá ser no máximo 1/3 da carga
horária da disciplina.
II – para disciplinas acima de 90 horas semestrais, a carga didática deverá ser no máximo 30 horas
semestrais.
III – O PED C poderá atuar em uma única disciplina e, no máximo, em duas turmas desta mesma
disciplina.
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IV- nas demais horas, o PED C poderá realizar plantões de dúvidas; auxiliar em atividades de
aulas práticas, de exercício ou reforço; elaboração e correção de listas de exercícios, provas e
projetos; elaboração de material didático e outras atividades de apoio.
As referidas atividades deverão, em ambos os Grupos, ser supervisionadas pelo docente
responsável.
3.DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Os alunos interessados em inscrever-se no PED deverão cumprir os requisitos dispostos a seguir:
GRUPO PED B
I- Ser aluno em nível de doutorado* regularmente matriculado em curso de Pós-Graduação da
UNICAMP.
II- Ter Coeficiente de Rendimento mínimo de 2,75.
II-Ter atuado anteriormente no grupo do PED C, com conceito suficiente, ou com experiência
docente prévia devidamente comprovada.
GRUPO PED C
I-Ser aluno em nível de mestrado** ou doutorado regularmente matriculado em curso de PósGraduação da UNICAMP.
II- Ter Coeficiente de Rendimento mínimo de 2,75.
* Alunos que tenham excedido o prazo de integralização não poderão participar do PED, mesmo
nos casos em que estejam aguardando matrícula em outro programa de Pós-Graduação, uma vez
que, no ato da inscrição, estarão sem vínculo com a Universidade.
** Alunos do mestrado somente poderão participar do PED a partir do 2º semestre do curso.
4.DAS INCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 13 e 23 de junho de 2019, exclusivamente
através do Sistema de Gestão Acadêmica – SIGA - da DAC.
Orientações sobre como proceder a inscrição estão disponíveis no site da Pró-Reitoria de PósGraduação.
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5.DAS DISCIPLINAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DISPONÍVEL
COD
GL302
MG601
MG812
GL608
ER201
GL603
GL300
MG400
GL900
PG801
PG201
PG600
PG300

DISCIPLINAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DISCIPLINA
PROF. RESPONSAVEL
Evolução do Pensamento em Gestão
Paulo Hayashi e Ângela Lucas
Administração Financeira II
Johan Poker
Controladoria
Marco Milani
Administração de Sistemas de Informação
Gustavo Salati e Edmundo Inácio
Gestão Sustentável
Muriel Gavira e Aleix Martin
Mercado e Concorrência
Carlos Etulain e Marcos Barbieri
Contabilidade II
Márcio Belli
Direito para Administração I
Luciana Cordeiro
Metodologia de Pesquisa em Administração
Ângela Lucas e Muriel Gavira
Laboratório de Políticas Públicas II
Milena Serafim
Sistemas de Proteção Social
Juliana Leite
Direito para Adm Pública
Rodrigo Sousa
Contabilidade Pública
Otávio Cabello

COD
LE902
LE704
LE202
MG600
LE804
LE400
ER600
EU010
EU602
EU502

DISCIPLINAS ENGENHARIAS
DISCIPLINA
PROF. RESPONSAVEL
Engenharia Assistida por Computador
Jaime Izuka
Laboratório de Engenharia
Alessandra Cremasco e Giovana Padilha
Física Experimental I
Peter Schulz
Gestão da Cadeia de Suprimentos
Antônio Pacagnella e Paulo Ignácio
Ergonomia, saúde e higiene do trabalho
Sandra Gemma
Mecânica Geral
José Brittes
Operações Unitárias
Laís Gabriel
Trabalho de Conclusão de Curso
Cleber Rocco e Jaime Izuka
Elementos de Máquinas
Jaime Izuka
Metrologia Industrial
Rodrigo Contieri

COD
SL600
CP608
NT204
NT503
NT408

DISCIPLINAS CIÊNCIAS DO ESPORTE E NUTRIÇÃO
DISCIPLINA
PROF. RESPONSAVEL
Introdução à prática de ciências
José Rodrigo Pauli
Metodologia de treinamento dos esportes coletivos II
Larissa Galatti
Análise de alimentos
Maurício Rostagno
Epidemiologia aplicada à nutrição
Ligiana Corona
Metodologias Pedagógicas em Saúde
Caroline Capitani

COD
NC100
NC202
NC104

DISCIPLINAS NUCLEO BASICO GERAL COMUM
DISCIPLINA
PROF. RESPONSAVEL
Ética e Cidadania
Tristan Torriani e Carolina Cantarino
Sociedade e Ambiente
Roberto Donato
Introdução à Ciência dos Dados e à Informação
Diego Vicentin

COD
LE901
GL303
GL201
LE409
SL209

DISCIPLINAS MATEMÁTICA
DISCIPLINA
PROF. RESPONSAVEL
Pesquisa Operacional
Cleber Rocco
Estatística para Administração
Aníbal Azevedo e Cristiano Torezzan
Matemática II
Carla Ghidini e João Strapasson
Estatística e Probabilidade para Engenharia
Leonardo Duarte e Washington Oliveira
Matemática para Ciências da Saúde
Leonardo Duarte
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O candidato ao PED poderá indicar até 05 (cinco) disciplinas dentre as que serão oferecidas, com
as quais tenha mais afinidade e/ou tenha preferência de atuar.
Destaca-se que todas as disciplinas oferecidas no 2º semestre/2019 são elegíveis para PED (link),
no entanto, somente as descriminadas no quadro acima serão consideradas para o processo de
atribuição dos auxílios financeiros.
Além de realizar a inscrição no SIGA, recomenda-se ao aluno que entre em contato com o
docente responsável pela disciplina prioritariamente (1ª opção) escolhida para manifestar
interesse.
6.DOS AUXÍLIOS FINANCEIROS
A participação no PED poderá ser remunerada através de um auxílio financeiro mensal, com
duração máxima de 05 (cinco) meses, cujos valores detalham-se abaixo:
GRUPO PED B
Auxílio financeiro correspondente a um terço (1/3) do valor da bolsa de doutorado da CAPES, o
que atualmente totaliza R$ 734,00.
GRUPO PED C
O auxílio financeiro correspondente a um quarto (1/4) do valor da bolsa de doutorado da CAPES,
o que atualmente totaliza R$ 550,00.
Os auxílios serão atribuídos pela Diretoria de Ensino após avaliação e seleção do aluno.
7. DO TRANSPORTE
O aluno participante do PED-FCA, remunerado ou voluntário, matriculado em cursos de PósGraduação no campus de Barão Geraldo, poderá utilizar gratuitamente o transporte fretado, cujo
ônibus sai diariamente do bolsão de estacionamento do Ginásio Multidisciplinar da Unicamp
(GMU) às 06h45 e às 12h30, e retorna FCA-Limeira às 18h10 e às 23h10. O referido fretado é o
único auxílio ao transporte oferecido pela FCA, não havendo possibilidade de reembolso.
8. DOS RESULTADOS
O resultado do Processo Seletivo será divulgado na Página do PED no site da FCA no dia 01 de
julho de 2019. Os candidatos selecionados serão contatados por e-mail para demais providências.
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Toda atuação do aluno dar-se-á através do SIGA, de forma que o não cumprimento de uma das
etapas inviabilizará a participação no programa, razão pela qual solicita-se atenção ao cronograma
abaixo:
DATA
13 a 23/06/2019
01/07/2019
02 a 09/07/2019
11 a 22/11/2019

ATIVIDADE
Inscrições
Divulgação do resultado
Confirmação de participação caso tenha sido aprovado(a)
Relatório final caso esteja realizando estágio PED

Aos discentes que se inscrevam ao PED em mais de uma unidade ressalta-se que o aceite do
projeto por uma das unidades exclui a participação nas demais.
Dúvidas acerca do PED poderão ser esclarecidas Diretoria de Ensino da FCA através do e-mail
ped@fca.unicamp.br ou pelo telefone (19) 3701-6759.

