Seleção PED [C] – Departamento de Sociologia
Para o 2º Semestre de 2020
O Departamento de Sociologia abre inscrições para seleção de pós-graduandos/as interessados/as em
participar do Programa de Estágio Docente (com bolsa) - modalidade PED-C.
Disciplinas que podem receber propostas (o que não implica obrigatoriedade de acolhimento):
HZ 258 – Turma A Sociologia de Marx - Profa. Ricardo Antunes
HZ 258 – Turma D Sociologia de Marx – Prof. Jesus Ranieri
HZ 657 – Turma A Sociologia Contemporânea I - Prof. Matheus Gato de Jesus
Valor da bolsa: R$ 550,00
Os/as bolsistas das agências CAPES e CNPq, bem como FAPESP (mediante autorização) podem acumular a
respectiva bolsa com a dotação mensal proporcionada pelo PED [C].
O/A PED-C poderá assumir até 1/3 (um terço) da carga didática sempre sob a supervisão direta do/a docente
responsável.
Critérios para seleção
Os critérios de escolha em caso de mais de uma proposta serão:
a) aluno/a sem bolsa de outras instituições e programas;
b) relação da pesquisa de mestrado ou doutorado com o tema da disciplina;
c) Justificativa da proposta.
As demais disciplinas oferecidas no referido semestre poderão receber propostas para PED-C voluntário:
HZ 258 – Sociologia de Marx (diurno) –Prof. Sávio Cavalcante
HZ 258 – Sociologia de Marx (noturno) – Prof. Bárbara Castro
HZ 657 - Sociologia Contemporânea I (noturno) - Prof. Michel Nicolau Netto
HZ 104 - Estágio Supervisionado (diurno) – Prof. Pedro Peixoto
HZ 104 - Estágio Supervisionado (noturno) – Prof. Pedro Peixoto
HZ 751 - Sociologia do Meio Ambiente (diurno) – Profa. Leila da Costa
Requisitos para inscrição
1) Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de mestrado e doutorado dos Programas de Pós-Graduação
em Sociologia, Ambiente e Sociedade e Ciências Sociais;
2) Possuir acordo com o/a orientador/a.
Para a inscrição é preciso:
1) Manifestar interesse via sistema da DAC ao PED-C para uma das disciplinas acima listadas.
2) Enviar e-mail com justificativa da proposta em .doc ou .pdf (formato livre) para ifchsoci@unicamp.br
colocando no assunto: PED C 2S/20 - Cód. Disciplina/Turno. Exemplo: PED C 2S/20 - HZ 000 / diurno
Início das inscrições: 30/07/2020
Banca de seleção
O Departamento de Sociologia constituirá banca de seleção específica para este fim.

