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1º semestre/2019 
Programa de 

Estágio Docente 
(PED)  

INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS – MAT. 

APLICADA 
 

As inscrições para seleção PED devem ser realizadas por meio eletrônico através do link: 

https://goo.gl/forms/Xsu6QBqiSjzIyM0D3, até 05 de outubro de 2019. 

O aluno interessado deverá fazer login pelo “Google Education” para realizar a inscrição. Se caso 

o aluno realizar mais de uma inscrição, a última inscrição que será a válida.  

Mais informações sobre o login pelo “Google Education” utilize o link 

https://sites.google.com/site/unicampgonnagafe/para-o-aluno.  

 

Grupos: 

 PED C – alunos do mestrado e doutorado 

 PED B – alunos do doutorado 

Tipo: 

 Bolsista 

 Voluntário 

 

Documentos necessários: 

I- Histórico escolar de Pós-Graduação atualizado. Deverá ser anexado na ficha de inscrição online.  

II- Se possível, uma carta de recomendação. A carta de recomendação deverá ser entregue pelo 

próprio professor por e-mail ou diretamente na secretária de graduação;  

III- Caso o candidato opte pelo Grupo PED B e ainda não participou, em outras ocasiões, do programa 

PED na Unicamp o candidato deverá apresentar comprovante de experiência didática externa. O 

comprovante deverá obrigatoriamente ser na disciplina em que está se candidatando. 

Após a realização da inscrição o sistema enviará um e-mail confirmando sua inscrição. Guarde 

este e-mail, ele é o comprovante que a inscrição foi realizada com sucesso. 

 

Disciplinas 

 MS149 - Complementos de Matemática  

 MS211/ MS213: Cálculo Numérico  

Informamos que as disciplinas MS211 e MS213 

estão relacionadas, portanto, optando por MS211 

estarão automaticamente optando pela MS213. 

 MS380: Matemática Aplicada para Biologia  

 MS550: Métodos de Matemática Aplicada I 

 

 Pode sugerir outra disciplina com sigla MS  

 

  Caso tenha dúvida entrar em contato com a Seção de Apoio à Graduação do IMECC através 

do e-mail grad@ime.unicamp.br 

  Notas: Os alunos selecionados serão comunicados via e-mail pela pós-graduação. 

   A previsão, que o resultado, seja divulgado no final de outubro 

 

Seção de Apoio à Graduação, 02 de outubro de 2019 
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