
FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

Comunicado  

Edital  

Abertura de inscrições ao Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE. De conformidade com 
a Portaria GR-3588 e GR-4391 - PAE, de 31.08.09, as inscrições para o preenchimento de vagas 
do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE, da Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo, referentes ao período de 01-08-2020 a 31-12-2020, estarão abertas no período de 
28-05-2020 a 19-06-2020.  

Poderão candidatar-se alunos(as) regularmente matriculados em Programas de Pós-Graduação, 
nível de doutorado ou de mestrado da Universidade de São Paulo, que já tenham, 
comprovadamente, cumprido a Etapa de Preparação Pedagógica do PAE antes do início do 
estágio e que não tenham data final do curso prevista para o período do estágio. Não serão 
aceitas inscrições fora do período indicado. Na impossibilidade de consulta no sistema Janus 
sobre qualquer dado, o(a) aluno(a) deverá encaminhar o comprovante para o e-mail 
posfe@usp.br. A resposta à mensagem comprovará o recebimento.  

Nas modalidades de Etapa de Preparação Pedagógica  “Conjunto de Conferências” e “Núcleo de 
Atividades” o aluno deverá entregar o comprovante de conclusão para o e-mail posfe@usp.br 
até dia 26/06/2020. A resposta à mensagem comprovará o recebimento.  

Os alunos que não comprovarem a conclusão da Etapa de Preparação Pedagógica antes do início 
do Estágio Supervisionado em Docência terão suas inscrições canceladas. 

A integração do aluno ao Programa será feita mediante participação em projeto de disciplina de 
Graduação, sob a supervisão do ministrante responsável por ela. O(A) aluno(a) deverá se 
comunicar com o docente informando o período que lhe será determinado para avalizar a sua 
inscrição na disciplina que deseja realizar o estágio. 

A inscrição deve ser feita por meio do Sistema Janus (https://uspdigital.usp.br/janus), por meio 
do item "PAE" (“Inscrição", "2º semestre de 2020", "Adicionar/Alterar"). O correto 
preenchimento do formulário é de total responsabilidade do aluno. A inscrição dependerá do 
aval do orientador do aluno e do supervisor do estágio, que deverão ser registrados pelos 
docentes até 26-06-2020 no Sistema Janus.  

As atividades do aluno deverão ser compatíveis com suas atividades na Pós-Graduação e terão 
a carga horária de 6 horas semanais, nas disciplinas de Graduação da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo.  

Os candidatos serão selecionados pela Comissão PAE da Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo, mediante análise de seus documentos.  

Ao término do estágio, o aluno preencherá Relatório do Estágio a ser apreciado por seu 
supervisor (o supervisor também preencherá Ficha de Avaliação) no Programa, pela Comissão 
supra e Pela Comissão Central do PAE. A aprovação do estágio possibilita o aproveitamento de 
um número de créditos a ser estabelecido pela Comissão de Pós-Graduação de origem, até o 
máximo de 20% do total de créditos exigidos em disciplina pelo Programa de Pós-Graduação da 
FEUSP. O aproveitamento dos créditos especiais somente será realizado mediante solicitação do 
aluno, conforme procedimentos para Solicitação de Créditos Especiais.  



Alunos(as) sem vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo poderão receber auxílio 
financeiro mensal, cujo valor da hora dedicada ao projeto corresponde ao da referência mais 
mérito de Assistente em RTP. 

A frequência deve ser registrada mensalmente conforme definido no Termo de Compromisso.  

A validade do estágio está sujeita à entrega das folhas de controle de frequência e do Termo de 
Compromisso do estagiário, bem como do Relatório Final do estagiário e da Ficha de Avaliação 
do Supervisor. A participação no Programa não estabelecerá vínculo empregatício com a 
Universidade de São Paulo, devendo o interessado estar segurado contra acidentes pessoais. 

É determinado pela Comissão Central que sejam atendidas às seguintes solicitações:  

1) Não serão aceitas inscrições fora do período de inscrição.  

2) Compete ao aluno comunicar seu orientador e supervisor para que estes avalizem sua 
inscrição no sistema Janus.  

3) O aluno poderá verificar a qualquer momento se sua inscrição foi avalizada pelo orientador 
e seu supervisor acessando sua inscrição no sistema Janus.  

4) O Termo de Compromisso deve ser entregue até o dia que antecede o início da vigência do 
estágio e será aceita a entrega por e-mail, estando devidamente assinado, no caso de ainda 
se encontrar instauradas as medidas de isolamento por conta do COVID-19. Se não for 
entregue, o estágio será cancelado.  

Cronograma 

Datas Atividade 

De 28/05 a 19/06/2020 Inscrições 

De 28/05 a 26/06/2020 Avalização no Sistema Janus (pelos orientadores e supervisores) 

De 28/05 a 26/06/2020 
O aluno deverá entregar o comprovante de conclusão modalidades 
de Etapa de Preparação Pedagógica  “Conjunto de Conferências” e 
“Núcleo de Atividades”.  

Será informada por e-
mail juntamente com a 

lista de classificação 

Prazo para entrega de Termos de Compromisso pelos alunos à 
Secretaria de Pós-Graduação  

De 1º/08 a 31/12/2020 Vigência do Estágio no 2º Semestre de 2020 

 


