
 
Seleção PED-B / Departamento de Sociologia 

para o 2o Semestre de 2019 
 

O Departamento de Sociologia abre inscrições para seleção de um/a (1) bolsista PED- B.  
 
Os candidatos à bolsa devem submeter um programa para disciplina no curso de graduação em Ciências 
Sociais que será apresentado como Tópicos Especiais em Sociologia - III (HZ 354B), segunda-feira no período 
noturno, observando: 
- não ser tema geral de disciplina já ofertada nos últimos dois semestres; 
- priorizar temas que constam nas ementas das disciplinas eletivas do novo Catálogo de 2019; 
- O programa deverá seguir os moldes daqueles utilizados no demais cursos, especificando objetivo geral, os 
conteúdos desenvolvidos e bibliografia aula a aula, além de indicar as formas de avaliação. 
 
Requisitos para inscrição 
1) Ser aluno/a regularmente matriculado no 2º ou 3º ano do Doutorado dos Programas de Pós-Graduação em 
Sociologia, Ambiente e Sociedade e Ciências Sociais; 
2) Possuir Coeficiente de Rendimento maior ou igual a 2,75; 
3) Ter participado anteriormente no Grupo do PED C ou ter experiência didática anterior comprovada de no 
mínimo seis meses na disciplina em que atuará como PED B ou em disciplina comprovadamente correlata, a 
critério da Comissão Coordenadora do PED 
3) Possuir acordo com o/a orientador/a (basta e-mail que mostre a ciência do orientador). 
 
Critérios para seleção 
Os critérios de escolha em caso de mais de uma proposta serão: 
a) Avaliação do programa proposto; 
b) aluno/a sem bolsa de outras instituições e programas; 
c) relação da pesquisa de doutorado com o tema da disciplina. 
 
Valor da bolsa: R$ 734,00 
Os bolsistas das agências CAPES e CNPq, bem como FAPESP (mediante autorização) - com coeficiente de 
rendimento superior ou igual a 3,0 (três) - podem acumular a respectiva bolsa com a dotação mensal 
proporcionada pelo PED [B]. 
 
O PED [B] poderá assumir até 80% da carga didática sempre sob a supervisão direta do docente responsável. 
O programa proposto, contudo, precisa indicar o número total de aulas (15). 
 
Para a inscrição, é preciso:  
1) Manifestar interesse via sistema da DAC ao PED-B para a disciplina HZ 354-B. 
2) Envio do programa de curso e formulário anexo preenchido para o e-mail: ifchsoci@unicamp.br colocando 
no assunto: PED B 2S/19. 
  
Prazo de inscrição: De 13/06 a 23/06. 
A critério da banca de seleção, poderão ser agendadas entrevistas. 
 
Banca de seleção 
O Departamento de Sociologia constituirá banca de seleção específica para este fim. 

 
 

 


