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O que é o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino?
O Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE, da
Universidade de São Paulo, destina-se a aprimorar a
formação de alunos de Pós-Graduação para a atividade
didática de graduação (PAE – Diretrizes, 2010)

O Programa é composto de duas etapas:
- Etapa de Preparação Pedagógica (EPP);
- Estágio Supervisionado em Docência.
6 horas por semana x cinco meses x 4 semanas / mês =
120 horas

Obrigatoriedade de realização de Estágio em Docência
Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010, no – Art. 9º – Requisitos para
concessão de bolsa DS CAPES e Art. 18º - Estágio em Docência

I – Para o programa que possuir os dois níveis, mestrado e
doutorado, a obrigatoriedade ficará restrita ao doutorado;
V – Duração mínima do estágio de docência será de dois
semestres para o doutorado e a duração máxima de três
semestres.

Nova visão da CAPES em relação ao PAE USP
Se o aluno realizou EPP + 1 semestre de estágio em docência  já
cumpriu

Se o aluno realizou o PAE no mestrado realizado na USP e é
bolsista CAPES no doutorado  já cumpriu

Quais são as atribuições do Estagiário PAE?


Atividade organizativa  seleção de conteúdos curriculares e da
bibliografia de apoio, seleção e organização dos recursos didáticos
e outros materiais de apoio, etc;



Atividade técnica  organização de atividades operacionais como
lista de presença e notas, acompanhamento de atividades teóricas
e práticas;



Atividade didático-pedagógica  organização e desenvolvimento
das aulas e utilização do espaço-tempo das atividades didáticas;



Relações professor/aluno  organização da participação dos

alunos nas aulas e atividades;



Atividade avaliativa  seleção dos tipos mais adequados de
avaliação e elaboração dos instrumentos de avaliação, bem como a

definição dos critérios avaliativos. Atividade não relacionada,
necessariamente, a correção.

Quais são as atribuições do Estagiário PAE?

O Estagiário PAE pode ministrar aulas?

Sim, a critério do supervisor!

Carga horária máxima  10% da carga horária total da
disciplina;
É obrigatória a presença física do Supervisor

Quais as disciplinas de graduação que NÃO
podem acolher estagiários PAE?
1. Disciplina que, por qualquer razão, não apresente
alunos matriculados;
2. Disciplina oferecida de forma condensada;
3. Disciplina oferecida no período Inter semestral;
4. Disciplina que não contemple aulas presenciais (p.
ex., disciplinas oferecidas para alunos reprovados
em cursos com mudança de grade curricular).

Disciplinas de graduação que ...
... excedem as 6 horas semanais em aulas teórico/práticas 
Supervisor e estagiário devem organizar as atividades do estágio de
modo que estas não prejudiquem o desempenho
acadêmico/científico do pós-graduando

... contam com mais de um Professor responsável 

- Somente 1 professor será o responsável institucional pelo estágio
(Supervisor do estagiário);
-

Os professores envolvidos devem ter conduta normalizada em
relação às atividades do estagiário;

-

O estagiário deve ser informado de antemão, antes da inscrição na
respectiva disciplina, sobre a dinâmica de oferecimento da mesma.

Estágio com Auxílio Financeiro ou Voluntário

Qual deve ser a postura do Estagiário PAE?
Assiduidade;
Pontualidade;
Maturidade;
Honestidade;
Comprometimento;
Dedicação,
entre outras qualidades...

Estágio com Auxílio Financeiro ou Voluntário
Número de auxílios financeiros aprovados em Conselho
Universitário para os dois semestres de 2016:
1600

FZEA:
~ 50 % da demanda

Quais são as obrigações burocráticas do Estagiário PAE?
Assinatura do Termo de Compromisso

Atenção aos prazos divulgados por e-mail pelo SPG!

Mantenha seu endereço de e-mail ativo;
O e-mail é a via de comunicação institucional; não usamos o Facebook!

Lembrando que as atividades do PAE são desenvolvidas nos
seguintes períodos:
1º Semestre  FEVEREIRO A JUNHO (01/02 a 30/06);
2º Semestre  JULHO A NOVEMBRO (01/07 a 30/11).
Portaria GR Nº 3588 de 10 de maio de 2005, no – Art. 10º

Quais são as obrigações burocráticas do Estagiário PAE?
Entregar a ficha de frequência no SPG, devidamente preenchida e
assinada pelo aluno e pelo supervisor até o 3º dia útil após o
dia 20 de cada mês !
(No caso da ausência do Supervisor, coletar a assinatura do Chefe

de Departamento)

Lembrando que o pagamento da bolsa é referente ao mês anterior
considerando o período do dia 1º ao dia 30;

A folha de pagamentos, no entanto, considera o período do dia 21
do mês anterior ao dia 20 do mês corrente.

Entregue esta ficha no Serviço de Pós-Graduação até o
3º dia útil após o dia 20 de cada mês !

Quais são as implicações decorrentes da não entrega
de listas de frequencia?
Critérios estabelecidos em Edital

Bolsistas

•

A não entrega da lista ocasiona o não recebimento do auxílio
financeiro referente ao período;

•

A reincidência da não entrega da lista de frequencia no prazo
estabelecido ou a devida justificativa levará ao cancelamento do
programa e, consequentemente, ao não aproveitamento dos
créditos;

•

No caso do não cumprimento de 06 horas semanais o bolsista
deve apresentar justificativa documentada e com ciência do
Supervisor. Somente com a apresentação da justificativa poderá
receber integralmente a bolsa referente ao período.

Quais são as implicações decorrentes da não entrega
de listas de frequencia?

Critérios estabelecidos em Edital

Voluntários

•

A não entrega da lista de frequencia no prazo estabelecido e a
reincidência levará ao cancelamento do programa e,
consequentemente, ao não aproveitamento dos créditos.

Quais são as obrigações burocráticas do Estagiário PAE?
Entregar relatório final de atividades no SPG. Datas 

1º Semestre  até quinze dias após o término (~ 15 de julho);
2º Semestre   até quinze dias após o término (~ 15 de
dezembro).

Quais informações devem ser fornecidas no relatório final?
•

Escrever breve justificativa sobre a escolha da disciplina;

•

Utilizar o formulário da PRPG, porém as informações devem
ser mais precisas;

•

Indicar as atividades desenvolvidas; especificar a carga horária
utilizada para cada atividade ao longo do semestre.

Relatório final de atividades:

O plano de atividades
proposto no início do
estágio foi cumprido?
Justificar

Descrição das atividades
desenvolvidas pelo
estagiário no período;
não é uma descrição da
disciplina de graduação

Sua oportunidade de
expressar sua opinião
sobre o programa, sobre a
conduta do supervisor,
sugestões de melhoria,
críticas, etc

Relatório final de atividades:

O relatório não deve ser redigido por seu supervisor;
O relatório não necessita da assinatura do seu supervisor;
Deve ser redigido por você e entregue diretamente no
Serviço de Pós-graduação

Quais são as obrigações burocráticas do Estagiário PAE?
Lembrar seu Supervisor de entregar ficha de avaliação
do estudante no SPG. Datas 
1º Semestre  até quinze dias após o término (~ 15 de julho);
2º Semestre   até quinze dias após o término (~ 15 de
dezembro).

Solicitar a seu Supervisor informações sobre a visão
dos

alunos

de

graduação

desempenho na disciplina

com

relação

a

seu

Quais são as obrigações burocráticas do Estagiário PAE?

Alunos que cancelaram o estágio por qualquer motivo:
-

A entrega de relatório referente ao período no qual
estagiou é obrigatória;

-

A entrega de ficha de avaliação do supervisor
referente ao período no qual o aluno estagiou é
obrigatória;

Quais são as obrigações burocráticas do Estagiário PAE?

Informar o SPG sobre afastamentos (viagens para
congressos, trabalho de campo, etc)
No documento devem constar os seguintes itens:
-

período do afastamento,

-

justificativa,

-

assinaturas, com ciente e de acordo do orientador e

supervisor do estágio
Formulário para Afastamentos está disponível no site da FZEA

Pedido de antecipação de créditos
Rápido e simples!
Solicitar a antecipação nas seguintes situações:

-

Complementação de créditos para depósito de tese
ou dissertação;

-

Complementação

de

créditos

para

exame

qualificação.

Preencher corretamente o Formulário disponível no site da FZEA
Entregar o formulário no SPG
Tramitação: o formulário será apreciado pela CLPAE e Comissão
Coordenadora do Programa no qual o aluno está matriculado.

de

Convite para o I Simpósio de Graduação da FZEA/USP
Data  29 e 30/09/2016

Local  Anfiteatro do Campus (a confirmar)
"O

simpósio

visa

à

integração

de

professores

e

o

compartilhamento

de

experiências relacionadas à organização (gestão) e práticas pedagógicas
aplicadas no ensino de graduação da FZEA.
Serão discutidos temas sobre gestão pedagógica,

metodologias de ensino,

avaliação da aprendizagem e formação complementar do estudante de
graduação.
Professores, pós-doutores, pós-graduandos e graduandos podem submeter os seus
trabalhos para a Sessão de Painéis. Serão selecionados trabalhos para
“comunicação oral”.

Obrigada!

Comissão Local PAE
Serviço de Pós-graduação da FZEA

Dúvidas?

