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Composição da Comissão Local
PAE

Membro Categoria Representação E-mail

Ricardo Luiz Moro de Sousa Presidente CPG rlmoros@usp.br

Felipe Perecin Suplente CPG fperecin@usp.br

Deise Carla Almeida Leite Dellova Titular CPG leite-dellova@usp.br

Adriano Rogério Bruno Tech Suplente CPG adriano.tech@usp.br 

Fernanda Maria Vanin Titular CG fernanda.vanin@usp.br

Miguel Henrique de Almeida Santana Suplente CG mhasantana@usp.br

Fabiana Cunha Viana Leonelli Titular CG fabiana.leonelli@usp.br

Daniel Emygdio de Faria Filho Suplente CG fariafilho@usp.br

Caroline Munhoz Meira Titular Pós-graduanda caroline.meira@usp.br

Fabio Caixeta Nunes Suplente Pós-graduando fabiocaixeta@usp.br

Secretária: Érica Cristina Mello Ferraz (ericrist@usp.br)



Finalidade e Etapas

› Aprimorar a formação de alunos de Pós-

Graduação para a atividade didática de graduação

(Diretrizes, 10/2017).

› Etapa de Preparação Pedagógica (EPP): disciplinas

› Estágio Supervisionado em Docência (ESD):

6h/semana (5 meses = 120h)

PAE



Finalidade e Etapas
PAE

› período de atividades

› 1º Semestre: 01/02 a 30/06

Celendário PAE  Calendário aulas graduação



Obrigatoriedade  - Bolsistas CAPES

› para programas com doutorado: obrigatoriedade

EPP + 1 ESD

› mestrado: obrigatório apenas EPP

› não é permitida a equivalência da EPP com

atividades/disciplinas realizadas em outras

Instituições

PAE



Atribuições do Estagiário PAE
PAE

› Diretrizes (10/2017)



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;

› 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;

PAE



Atribuições do Estagiário PAE

› Relações professor-aluno: favorecer a participação dos

alunos nas aulas e atividades, estabelecimento de vocabulário

adequado, e demais iniciativas que facilitem a interlocução

entre o docente e os estudantes;

› Atividade avaliativa: seleção dos tipos mais adequados de

avaliação e elaboração dos instrumentos de avaliação, bem

como a definição dos critérios avaliativos (pode ser realizada:

atividades de correção).

PAE



Atribuições do Estagiário PAE
PAE

EACH, 2016



Atribuições do Estagiário PAE
PAE

FMRP, 2016



Atribuições do Estagiário PAE - Aulas

›Estagiário não pode ministrar aulas
teóricas!!! (Diretrizes, 2017)

› Permitidos: seminários (tema do projeto de pesquisa,

artigo científico/divulgação), atividades práticas

(laboratório) com supervisão do docente

› Permitidos: aulas de revisão, resolução de exercícios,

plantões de dúvidas

PAE



Atribuições do Estagiário PAE - Aulas
PAE



Obrigações do Estagiário PAE - documentos

› Assinatura dos Termos (Compromisso/Workshop)

› Envio da Ficha de Frequência no SPG

› Envio do Relatório Final de Atividades

› Avisar ao supervisor sobre a entrega da Ficha de

Avaliação

› Informar ao SPG sobre afastamentos e cancelamentos

› Solicitar a inclusão de créditos no histórico

PAE



Ficha de frequência
PAE

› Encaminhar ao SPG (e-mail)

preenchida e assinada pelo estagiário

e supervisor (na ausência: chefe do

departamento)

› Indicar nº horas/atividade

› Prazo: até o 3º dia útil após o dia

20 de cada mês (folha de pagamento:

período entre dia 21 do mês anterior

a 20 do mês corrente)



Ficha de Frequência fora do prazo (edital)

› não recebe a bolsa no período

› na reincidência: não entregou a ficha ou a devida

justificativa  cancelamento do programa e não

aproveitamento dos créditos (bolsistas e voluntários)

› não cumpriu 06 horas semanais: o bolsista deve

apresentar justificativa documentada e com ciência do

Supervisor  apenas nessa condição, poderá receber

integralmente a bolsa referente ao período

PAE



Relatório do Estagiário
PAE

Descrição das atividades 
desenvolvidas pelo 
estagiário e não as 

atividades da disciplina.

O plano proposto no início 
foi cumprido? Relatar 

dificuldades ou facilidades 
encontradas. Justificar.

Espaço para relatar sua opinião 
sobre o programa, sugestões para 

melhorias, críticas.
Não é sobre a disciplina!!!

espaços para as respostas são editáveis!!!



Relatório do Estagiário
PAE



Avaliação pelos Graduandos
PAE

1. Avalie a contribuição do estagiário PAE para o desenvolvimento do programa da disciplina 

e aprendizado dos alunos: 

( ) Excelente     ( ) Muito boa     ( ) Boa     ( ) Razoável     ( ) Ruim     ( ) Não contribuiu 

 

2. Com base na questão anterior, a contribuição do estagiário PAE apresentou: 

(  )  Pontos positivos.  

Exemplifique:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(  )  Pontos negativos.  

Exemplifique:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



Relatório do Estagiário
PAE

Prêmio
Melhor Relatório
ESD – PAE-FZEA

Maiores informações: edital 1º semestre 2023



Relatório do Estagiário
PAE

Prêmio
Melhor Manuscrito

PAE-FZEA
(maio e outubro)

Maiores informações: edital 1º semestre 2023



Relatório do Estagiário

› deve ser redigido pelo estagiário e não pelo supervisor

e encaminhada ao SPG (e-mail)

› supervisor não precisa assinar

› atentar para data final de entrega:

› 15 de julho de 2023. O não cumprimento do prazo de entrega dos

Relatórios e Fichas de Avaliação resultará no cancelamento do Estágio. A

devolução do montante recebido ficará a critério da CPG/FZEA, caso o

estagiário tenha recebido o auxílio financeiro.

PAE



Ficha de avaliação (Supervisor)
PAE

Inovações metodológicas 
propostas pelo estagiário; 
contribuições ao ensino-

aprendizagem dos 
graduandos



Ficha de avaliação (Supervisor)

› lembrar o supervisor sobre a ficha de avaliação e data

de entrega ao SPG (e-mail):

› data limite para entrega: 15 de julho de 2023

PAE



Afastamentos e Cancelamentos
PAE



Afastamentos e Cancelamentos
PAE



Afastamentos e Cancelamentos

› ao cancelar o estágio por qualquer motivo:

› a entrega do relatório referente ao período no qual

estagiou é obrigatória

› a entrega da ficha de avaliação do supervisor

referente ao período no qual o aluno estagiou é

obrigatória

PAE



Afastamentos e Cancelamentos

› informar ao SPG sobre afastamentos (viagens para

congressos, atividades de campo, etc.) em documento

contendo:

› período de afastamento

› justificativa

› assinaturas com “ciente e de acordo” do orientador e

do supervisor

PAE



Afastamentos e Cancelamentos
PAE



Inclusão de Créditos

› situações para solicitação:

› complementação de créditos para exame de

qualificação depósito de dissertação/tese

› solicitação deve ser feita em formulário próprio ao

SPG. Não ocorre automaticamente!!!

› deferimento após aprovação do relatório pela CLPAE

› aprovação pelas CCPs dos PPGs-FZEA

PAE



Inclusão de Créditos
PAE



Inclusão de Créditos

› situações para solicitação:

› Atenção: não deixar para realizar a solicitação

próximo ou após a data de depósito da

dissertação/tese (Sistema Janus não permite

alterações!)

› Atenção: solicitação deve ser feita apenas durante o

período do curso vigente (mestrado ou doutorado)

PAE



Importante!!!

› Atentar para o processo seletivo específico da Unidade

onde será realizado o Estágio Supervisionado de

Docência!!! (verificar Editais!!!)

PAE



Importante!!!

› Estagiário cursando o ESD pode participar do processo

seletivo subsequente, mas a pontuação não será

considerada (aprovação de relatório, frequências, etc.)

› Não é possível a realização do ESD se o depósito da

dissertação/tese ocorrer durante o período

compreendido pelo ESD

› Estagiário ausente nas reuniões convocadas pela

CLPAE-FZEA-USP que não apresentou justificativa:

não poderá participar do próximo processo seletivo

PAE



Importante!!!

› Atenção aos prazos e demais informações divulgados

pelo SPG

› Mantenha seu e-mail USP ativo: é o canal de

comunicação institucional. Não são utilizados: Facebook,

WhatsApp, etc.

PAE



Importante!!!
PAE

› Sob qualquer motivo/fato que impeça o 
pleno desenvolvimento de seu plano de 
atividades, ao longo do estágio/semestre, 
informe a secretaria do PAE-FZEA!!!



PAE



Material e Eventos Complementares
PAE



Material e Eventos Complementares
PAE

› Participação nos Ciclos de

Palestras do PAE-FZEA:

critério para desempate

na classificação



I Workshop PAE-FZEA
PAE › apresentação de

resultados dos projetos

didático-pedagógicos;

troca de experiências de

ensino-aprendizagem

(estagiários e docentes);

iniciativa CCPAE



I Workshop PAE-FZEA
PAE



Material e Eventos Complementares
PAE

› Links compilados pela Leriana G. Reis



PAE



PAE
Material e Eventos Complementares



Material e Eventos Complementares
PAE



Material e Eventos Complementares
PAE



Material e Eventos Complementares
PAE



PAE



PAE



PAE



Material e Eventos Complementares
PAE

https://congressograduacao.usp.br/



Material e Eventos Complementares
PAE

https://congressograduacao.usp.br/

https://eventos.galoa.com.br/cbpu-2022/page/1281-home



4ª Feira Virtual das Editoras Universitárias
PAE

https://congressograduacao.usp.br/

https://www.feirabeu.com.br/?Assuntos=Educa%C3%A7%C3%A3o+e+Pedagogia



E-books das Editoras Universitárias
PAE

https://congressograduacao.usp.br/

https://www.feirabeu.com.br/?Assuntos=Educa%C3%A7%C3%A3o+e+Pedagogia



Distribuição de bolsas - CCPAE!!! 

› Cota fixa de 3 bolsas para todas as unidades da

USP

› A partir da 4ª em diante, aplicação da fórmula:

PAE

- 40% : número de Pós-Graduandos no penúltimo semestre
- 40% : número de matrículas em disciplinas de Graduação no 
penúltimo semestre
- 20% : número de estagiários que concluíram o estágio PAE nos 
últimos 4 semestres

› Aumento do número de bolsas FZEA (média  45%):

2º sem de 2022 = 100% / 1º sem de 2023 = 64,41%



Lembretes!!! 

› Próxima reunião: 19/04!

› VIII Ciclo de Palestras: 30, 31/5 e 01/6

› II Workshop:

• Aulas de Graduação: 15/07

• Propostas para II Workshop: 29/06 (quinta)

PAE


