

UNIVERSIDADEESTADUALDECAMPINAS 




InstitutodeMatemática,EstatísticaeComputaçãoCientífica 
SeçãodeApoioàGraduação 
EDITALP ED/IMECCnº05/2021 

ProcessoseletivoparaparticipaçãonoProgramadeEstágioDocente(PED) 
MATEMÁTICA 
2ºSemestrede2021 

Emconformidadecoma ResoluçãoGR-071/2020,de22/06/2020,oI nstitutodeMatemática,Estatísticae
ComputaçãoCientíficadaUniversidadeEstadualdeCampinastornapúblicoenormatizaoprocessos eletivo
paraparticipaçãonoProgramadeEstágioDocente(PED)–2ºSemestrede2021–Matemática. 
As a tividades decapacitaçãodesenvolvidaspelosdiscentesa brangerãooss eguintesgruposdea tividades
supervisionadas: 
GrupoC:AtividadesdeApoioà Docências obs upervisão(alunosdeMestradoeDoutorado);ou
GrupoB:AtividadesdeDocênciaParcials obs upervisão(alunosdeDoutorado).





As eleçãoparaparticipaçãonoProgramadeEstágioDocentepoderás erremuneradaa travésdeuma uxílio
financeiromensalounacondiçãodevoluntário(semorecebimentodea uxíliofinanceiro). 
Oestágioteráduraçãomáximade05(cinco)meses,comi nícioem09dea gostode2021 

1.DOSPRAZOSEREQUISITOSPARAINSCRIÇÃO



1.1. Asi nscriçõesparaparticipaçãonoProgramadeEstágioDocente(PED)–Matemática,no2ºs emestre
de2021,s erãorealizadasduranteoperíodode17a 21dej unhode2021. 
1.2.Osrequisitosparaa i nscriçãoeparticipaçãonoPEDBouCs ãooss eguintes:



I-s erdiscenteregularmentematriculadoemcursosdePós-GraduaçãodaUNICAMP;
II-paraparticipardogrupoC,s erdiscenteemníveldeMestradooudeDoutorado;





III-paraparticipardogrupoB,s erdiscenteemníveldedoutorado,quetenhaparticipadoa nteriormenteno
GrupodoPEDC,comconceitos uficiente,oucomexperiênciadocentepréviadevidamentecomprovada. 
IV-teroa cordoexplícitodoorientador.



V-CRmínimo2,5. 
VI–Ficavedadaa i nscriçãoea participaçãododiscentenoestágioPEDnos emestredei ntegralizaçãodo
seucursodepós-graduação. 
1.3. Caso o candidato opte pelo Grupo PED B e a inda não tenha participado do Programa de Estágio
Docente (PED) na Unicamp em outras ocasiões, deverá a presentar comprovante de experiência didática
externaeenviá-lonomomentodai nscrição. 
1.4. O candidato que desejar deverá s olicitar carta de recomendação a  um ou mais docentes, a s quais
deverãos erenviadasdiretamentepelosdocentespeloformuláriohttps://forms.gle/mfTK6gXmtCUxxZeQA
até21/06/2021,constandonomeeRAdocandidato. 
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2.DAINSCRIÇÃO



2.1. A i nscrição deverá s er realizada no s istema SIGA (Sistema de Gestão Acadêmica), a través do l ink
(https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso)s eguindoa si nstruçõesa baixo: 

⮚

Fazerol ogin;

⮚



AcessaromenuPED,eclicarem“Inscrição”;

⮚



Clicarem“Novo”(casonãotenharealizadonenhumai nscrição);

⮚

Selecionara Unidadequedesejas ei nscrever;

⮚

Clicarem“Continuar ”;

⮚







Preencheroformulário. 


3.DASDISCIPLINAS



3.1.Disciplinasprioritáriasnaa locaçãodePED(semordemdeprioridade):



MA093:MatemáticaBásica2 
MA111:CálculoI 
MA141:GeometriaA nalíticae Vetores 
MA211:CálculoII 
MA311:CálculoIII 
MA312:ModelagemMatemáticae EquaçõesDiferenciais( turmae xclusivadal icenciatura- noturno) 
MA327:Á lgebraLinear 
MA502:A náliseI( diurno) 
MA507:IntroduçãoàA nálise( turmae xclusivadal icenciatura- noturno) 
MA719:Á lgebraLinearA vançada 


4.DASELEÇÃO 
4.1. A s eleção s erá realizada pela Coordenadoria de Graduação da Matemática do I MECC. Levando em
consideração o CR do candidato, cartas de recomendação recebidas, e outras i nformações que a 
coordenadoriaj ulgarrelevantes. 
4.2. No que tange a s disciplinas MA312, MA502, MA507 e MA719 poderá s er s elecionado a penas um
candidatoparacadadisciplinaes eráPEDC. 
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5. DADIVULGAÇÃODOSRESULTADOS



5.1.Oresultadodas eleçãos erádivulgado,exclusivamentepeloSIGA,a partirde25dej unho2021.
5.2.Oa lunodeveráa cessaros istemaeconfirmara participação.







6.DISPOSIÇÕESFINAIS 
6.1.Aoi nscrever-senoprocessos eletivo,ocandidatodeclaraformalmentequeconcordacoma scondições
dopresenteeditalea ResoluçãoGR-071/2020,de22/06/2020 
6.2 Havendo fechamento de turmas no período de a dequação de matrícula, o candidato s elecionado
poderás errealocadoemoutradisciplina. 
6.3. Em caso de dúvida entrar em contato com a  Seção de Apoio à  Graduação pelo e-mail
gradime@unicamp.br 
6.4.Casosomissoss erãoa presentadosà ComissãoPEDdoI MECC.





Campinas,09dej unhode2021.




ComissãodoProgramadeEstágioDocente



InstitutodeMatemática,EstatísticaeComputaçãoCientífica
UniversidadeEstadualdeCampinas
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