FCA - PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE (PED)
1º SEMESTRE 2019
As Coordenadorias de Graduação e de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas (CG e
CPG/FCA) receberão do dia 29/10/2018 até às 16h do dia 09/11/2018 as inscrições dos alunos
interessados em participar do Programa de Estágio Docente - PED, grupo B e C, nas disciplinas de
graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas que serão oferecidas no 1º semestre de 2019.

Pré-requisitos obrigatórios:
Os requisitos para a inscrição e participação no PED B são os seguintes:
 I - ser aluno regularmente matriculado em cursos de Pós-Graduação da UNICAMP;
 II - ter Coeficiente de Rendimento mínimo de 2,75;
 III - ser estudante em nível de doutorado e que tenha participado anteriormente no grupo
do PED C ou que ter experiência didática anterior comprovada de no mínimo seis meses na
disciplina em que atuará como PED B ou em disciplina comprovadamente correlata.

Os requisitos para a inscrição e participação no PED C são os seguintes:


ser aluno regularmente matriculado em cursos de Pós-Graduação da UNICAMP;

 ter Coeficiente de Rendimento mínimo de 2,75;
 ser estudante em nível de mestrado* ou de doutorado*;

*Alunos do mestrado só podem participar do programa PED à partir do 2º semestre do curso.
*Alunos com prazo de integralização vencido não poderão participar do PED, mesmo que estejam
aguardando matrícula em outro programa de pós, pois no momento do envio do projeto estarão
sem vínculo com a Universidade.

Demais informações: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3632

ATENÇÃO: O aluno candidato a PED deverá indicar pelo menos 3 disciplinas, dentre as que
serão oferecidas, com as quais tenha mais afinidade e/ou tenha preferência de atuar. Todas as
disciplinas oferecidas no 1º semestre/2019 são elegíveis para PED (link), no entanto, há um
conjunto de disciplinas prioritárias da graduação (link) que serão levadas em conta no processo de
atribuição das bolsas PED pelas comissões dos programas de pós-graduação FCA.

Além de preencher este formulário, é sugerido que o aluno entre em contato com o docente
responsável pela disciplina prioritariamente (1ª opção) escolhida para manifestar interesse.

Inscrições:
As inscrições serão feitas através do preenchimento do formulário disponibilizado no dia
29/10/2018 através do link https://goo.gl/forms/ICFtK360HTw8Tpzv2
Serão considerados para efeito de inscrição os candidatos que preencherem o formulário on-line
até às 16:00 horas do dia 09/11/2018.

Transporte:
O aluno participante do PED-FCA, bolsista ou não-bolsista, matriculado em cursos de PósGraduação no campus de Barão Geraldo, poderá utilizar gratuitamente o transporte fretado. O
ônibus sairá diariamente do bolsão de estacionamento do Ginásio Multidisciplinar da Unicamp
(GMU) às 6:45h e às 12:30h, retornando da FCA-Limeira também em dois horários, às 18:10h e às
23:10h. Este é o único auxílio ao transporte oferecido pela FCA, não há a possibilidade de haver
reembolso.

Resultados:
O Resultado do Processo Seletivo será divulgado na Página do PED no site da FCA em 21/11/2018.
Os candidatos selecionados serão contatados por e-mail para demais providências.
Para qualquer esclarecimento sobre a seleção entrar em contato com a Diretoria de Ensino da FCA
pelo e-mail ped@fca.unicamp.br ou pelo telefone (19) 3701-6759

