
 

 

Programa de Especialização Docente (PED) 
Perguntas & Respostas 

 

Oferta do PED 

Quais instituições ofertarão o PED? 

Nesta edição, o PED será ofertado por duas instituições parceiras da Universidade de Stanford: o 
Instituto Ânima e a Faculdade SESI-SP. 

Quais serão as turmas ofertadas? 

Nesta edição, serão ofertadas as seguintes turmas: 

ID  Instituição  Local  Dias e horários 
Vagas por categoria 

Fund-1  Matemática  Ciências  Total 

M01  Instituto 
Ânima 

Universidade 
São Judas - 
Butantã 

Sábados, das 
8h30 às 16h30  22  23  0  45 

M02 
Instituto 
Ânima 

Universidade 
São Judas - 
Butantã 

Sábados, das 
8h30 às 16h30  22  23  0  45 

M03 
Instituto 
Ânima 

Universidade 
São Judas - 
Butantã 

Sábados, das 
8h30 às 16h30  22  23  0  45 

M04 
Instituto 
Ânima 

Universidade 
São Judas - 
Mooca 

Sábados, das 
8h30 às 16h30  22  23  0  45 

M05 
Instituto 
Ânima 

Universidade 
São Judas - 
Mooca 

Sábados, das 
8h30 às 16h30  22  23  0  45 

M06  Faculdade 
SESI-SP 

Faculdade 
SESI-SP - Vila 
Leopoldina 

Sábados, das 
8h30 às 17h  20  20  0  40 

M07 
Faculdade 
SESI-SP 

Faculdade 
SESI-SP - Vila 
Leopoldina 

Sábados, das 
8h30 às 17h  20  20  0  40 

C01 
Instituto 
Ânima 

Universidade 
São Judas - 
Butantã 

Sábados, das 
8h30 às 16h30  0  0  45  45 

C02  Instituto  Universidade  Sábados, das  0  0  45  45 



 

 

Ânima  São Judas - 
Mooca 

8h30 às 16h30 

C03 
Instituto 
Ânima 

Universidade 
São Judas - 
Mooca 

Sábados, das 
8h30 às 16h30  0  0  45  45 

Total de Vagas  150  155  135  440 

 
Por que não foram ofertadas turmas às terças e quintas-feiras, conforme previsto no edital? 

A oferta de turmas às terças e quintas-feiras dependia da contratação de uma terceira instituição 
ofertante do PED, o que não foi possível nesse momento por questões de caráter jurídico. A 
SME-SP continuará buscando ampliar a variedade de locais e horários de oferta para as próximas 
edições do PED. 

Sou professor(a) dos anos iniciais do ensino fundamental. Por que não consigo me inscrever 
para o PED de Ciências? 

Conforme previsto no Edital SME nº. 02/2019, a inscrição de professores dos anos iniciais do 
ensino fundamental será possível apenas para o PED de Matemática nesta edição. 

Quais serão os locais de oferta do curso? 

Nesta edição, as aulas do PED ocorrerão nos seguintes locais: 

 

Universidade São Judas - Campus Butantã 
Avenida Vital Brasil, 1.000 - Butantã - São Paulo, SP 
Próximo à estação Butantã (Linha Amarela do metrô) 

Universidade São Judas - Campus Mooca 
Rua Taquari, 546 - Mooca - São Paulo, SP 
Próximo às estações Bresser-Mooca (Linha Vermelha do metrô) e Mooca-Juventus (Linha 
Turquesa da CPTM) 

Faculdade SESI-SP 
Rua Carlos Weber, 835 - Vila Leopoldina - São Paulo, SP 
Próximo à estação Imperatriz Leopoldina (Linha Diamante da CPTM) 
 

Como foram definidos os locais de oferta do curso? 

Os locais de oferta do curso foram definidos considerando a facilidade de acesso via transporte 
público e os espaços à disposição das instituições ofertantes. 



 

 

Processo de seleção e composição das turmas 

Recebi o e-mail para a indicação de preferência. Isso significa que tenho uma vaga garantida? 

Não. Todos os candidatos habilitados receberam a mensagem para a indicação de preferência, 
mas a garantia de matrícula está condicionada à existência de vagas nas turmas para as quais 
indicou preferência de acordo com os critérios para alocação (detalhados mais adiante) e à 
existência de um número mínimo de inscritos por turma. 

Qual é o período de indicação de preferência pelas turmas do PED? 

Os candidatos habilitados poderão indicar sua preferência de turmas do PED por meio do 
formulário disponível no portal da SME de 26 a 31 de julho de 2019. 

Qual é a concorrência em cada uma das categorias? 

A relação candidato/vaga para cada uma das categorias é informada na tabela a seguir: 
 

Categoria  Inscrições 
habilitadas 

Vagas  Candidato/
Vaga 

Matemática  171  155  1,10 

Ciências  167  135  1,23 

Fund-1  276  150  1,84 

 
Como serão selecionados os(as) candidatos(as) por turma? 

A alocação de candidatos(as) por turma seguirá a classificação divulgada por meio do Comunicado 
SME nº. 451/2019, de acordo com o número de candidatos por categoria por turma. Assim, cada 
candidato será alocado em sua turma de preferência, desde que haja vagas disponíveis e, em caso 
negativo, na sua segunda ou terceira opção.  

Para efeitos de alocação de candidatos, turmas simultâneas com aulas no mesmo local serão 
consideradas como uma turma única. A organização dos cursistas entre essas turmas será feita 
posteriormente segundo critérios de cada instituição ofertante.  

No PED Matemática, com turmas mistas com professores de Fund-1 e de Matemática, eventuais 
vagas ociosas para uma determinada categoria poderão ser preenchidas pela outra. 

Ressaltamos que a indicação de segundas ou terceiras opções não tem qualquer influência na 
possibilidade de que um(a) candidato(a) seja selecionado para sua turma de preferência. Por esse 
motivo, encorajamos todos(as) os(as) candidatos(as) a indicarem, no formulário, todas as turmas 
que tenham condições de frequentar. Os(as) candidatos(as) não serão considerados para as 
turmas nas quais não manifestarem interesse, podendo ser desclassificados ainda que haja vagas 
disponíveis nelas. 



 

 

Como saberei se fui selecionado e qual será minha turma no PED? 

A relação de candidatos selecionados por turma será publicada no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo no dia 3 de agosto de 2019. 

Qual é o número mínimo de cursistas por turma? 

A abertura de turmas pela Faculdade SESI-SP depende da existência de ao menos 37 inscritos. Já 
a abertura de turmas pelo Instituto Ânima depende de ao menos 40 inscritos. Após o início das 
aulas, as instituições deverão manter as turmas ainda que com número de cursistas inferior. 

Haverá uma segunda chamada para o curso? 

Serão realizadas quantas chamadas forem necessárias para o preenchimento de todas as vagas 
ofertadas. A SME publicará a relação de candidatos selecionados em segunda chamada no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo em 9 de agosto de 2019. Os participantes que eventualmente 
forem convocados após a segunda chamada serão comunicados apenas por e-mail. 

Posso alterar minha preferência por turmas após o envio de minhas respostas no formulário? 

Pedimos que busque preencher o formulário após uma cuidadosa análise das opções disponíveis e 
da sua disponibilidade. No entanto, caso, por algum motivo, seja necessário alterar suas 
preferências indicadas ali, pedimos que encaminhe, dentro do prazo para indicação da preferência, 
um e-mail para  smecoped@sme.prefeitura.sp.gov.br  solicitando a mudança. 

Não indiquei minha preferência no prazo informado pela SME. Estou desclassificado? 

A SME considerará desistentes os candidatos que não informarem sua preferência pelo formulário 
dentro do prazo indicado. No entanto, candidatos que por algum motivo tenham perdido o período 
de indicação de preferência mas ainda tenham interesse em realizar o PED poderão formalizar sua 
intenção enviando um e-mail para  smecoped@sme.prefeitura.sp.gov.br . Esses candidatos serão 
chamados apenas caso haja vagas ociosas depois que todos os candidatos que indicaram 
preferência forem convocados. 

Matrículas e início do curso 

Como vai funcionar a matrícula? 

O período de matrículas está previsto para os dias 05 a 07/08/2019. Os horários e documentos 
necessários serão informados por e-mail por cada instituição ofertante. 

Como posso ter acesso ao calendário do curso? 

O calendário do curso varia por turma, mas, de modo geral vai de agosto de 2019 a junho de 
2021. As aulas ocorrerão semanalmente ou quinzenalmente, a depender do período, e serão 
suspensas nos períodos de recesso e férias escolares.  
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No que consiste o Termo de Compromisso que deverei assinar para realizar minha matrícula? 

O Termo de Compromisso formaliza o compromisso firmado entre a SME-SP e os professores 
participantes do PED, formalizando a ciência dos termos de participação previstos no Edital SME 
nº. 02/2019  ( https://bit.ly/2XFsTZb , p. 80) . 

Posso trocar de turma após o início do curso? 

As transferências entre turmas de uma mesma instituição serão disciplinadas por suas próprias 
regras. A transferência entre turmas de instituições distintas não será possível. 

Bolsa de Estudos 

Qual é o valor da bolsa de estudos por participante? 

O valor total do curso por participante é de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Esse valor será pago 
pela SME diretamente a cada instituição ofertante ao longo da realização do curso. Os custos 
relacionados a transporte e alimentação são de responsabilidade de cada cursista e o horário de 
curso não é considerado horário de trabalho para qualquer finalidade. 

Outras dúvidas 

Minha dúvida não consta nesse documento. Como posso esclarecê-la? 

Caso sua dúvida não esteja contemplada neste documento, você poderá entrar em contato com a 
Coordenadoria Pedagógica da SME pelo telefone 3396-0200 ou pelo e-mail 
smecoped@sme.prefeitura.sp.gov.br . 
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