
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

Edital EACH/ATAC/34/2017 - Abertura de inscrições 

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE - 2º Semestre de 2017 

 

De conformidade com a Portaria GR-3.588, de 10.05.2005, comunicamos a abertura de inscrições, no 

período de 08 de maio de 2017 a 31 de maio de 2017, para o Estágio Supervisionado em Docência, na Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), referente ao segundo semestre de 2017, que terá início em 

01/07/2017 e final em 30/11/2017. 

As inscrições serão feitas exclusivamente via Sistema Janus.  

A relação de disciplinas oferecidas e seus respectivos docentes será disponibilizada na página do PAE no site 

da EACH no dia 05 de maio de 2017. 

 

Procedimentos para inscrição: 

 

Poderão candidatar-se alunos regularmente matriculados nos cursos de Mestrado e Doutorado da 

Universidade de São Paulo, cuja data limite para depósito de dissertação ou tese seja posterior a 30 de 

novembro de 2017, e que tenham concluído ou estejam cursando a etapa de Preparação Pedagógica (com 

final até 30/06/2017). 

Alunos de mestrado que já receberam bolsa PAE por dois semestres e alunos de doutorado que já 

receberam bolsa por quatro semestres não poderão mais receber bolsa, mas poderão ser estagiários na 

modalidade "voluntário".  

 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Sistema Janus e ocorrerão nas seguintes etapas: 

 

1 – O aluno entra em contato com o docente responsável ou ministrante da disciplina de Graduação na qual 

tem interesse e, juntos, elaboram o Plano de Trabalho. 

 

2 – O aluno realiza a inscrição online via Sistema Janus no período de 08 a 31 de maio de 2017. Não serão 

aceitas inscrições após esta data. 

 

2.1 Nos casos em que o aluno realizou Curso ou Ciclo de Palestras como Preparação Pedagógica, 

deverá encaminhar cópia do certificado pelo e-mail pae-each@usp.br durante o período de 

inscrição. O certificado deve ser enviado mesmo que o aluno já tenha realizado o PAE 

anteriormente. 

mailto:pae-each@usp.br


 

3 – O supervisor e o orientador avalizam as inscrições via Sistema Janus. 

 

 3.1 Caso algum dos dois desautorize a inscrição, ou não se manifeste até 05 de junho de 2017, a 

inscrição será cancelada. 

  

Os candidatos serão selecionados e classificados pela Comissão PAE/EACH obedecendo à seguinte ordem de 

prioridade: 

  

1. Alunos de Pós-Graduação da EACH com bolsa CAPES, desde que já não tenham usufruído da bolsa 

PAE no decorrer de seu atual curso de pós-graduação, sendo uma vez para o Mestrado e duas vezes 

para o Doutorado; 

2. Alunos de pós-graduação da EACH que estejam em condição de dedicação exclusiva ao curso de pós-

graduação, ou seja, sem atual vínculo empregatício, em lista de espera por bolsas no Programa. 

3. Alunos de Pós-Graduação da EACH com bolsas de qualquer agência de fomento, incluindo bolsa 

Capes, mas já tendo usufruído da bolsa PAE pelo menos uma vez para alunos de Mestrado, e pelo 

menos duas vezes para alunos de Doutorado. 

4. Alunos de pós-graduação da EACH sem bolsa que não atendam os requisitos do critério 2; 

5. Alunos de pós-graduação de outras unidades da USP, com bolsa de qualquer agência, com 

prioridade para alunos de Doutorado; 

6. Alunos de pós-graduação de outras unidades da USP, sem bolsa, com prioridade para alunos de 

Doutorado. 

 

Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios de avaliação para o desempate: 

  

1º) Número de alunos da disciplina por turma e por professor. No caso de mais de um professor na mesma 

turma, o número de alunos será dividido entre os docentes com finalidade de cálculo para obtenção de 

bolsista PAE.  

2º) Carga horária total do professor na graduação e pós-graduação. 

 3º) Súmula CT&A do Currículo Lattes. 

 4º) Cota por curso de graduação. 

 5º) Média de graduação do aluno.  

 



As atividades do aluno deverão ser compatíveis com suas atividades na pós-graduação e terão a carga 

horária de 6 (seis) horas semanais.  

Os candidatos selecionados como bolsistas pela Comissão PAE Central deverão verificar no site o resultado, 

e terão cinco dias úteis após a publicação para informar à Comissão PAE/EACH (via e-mail ou presencial) o 

número de conta corrente no Banco do Brasil, caso não tenha informado na inscrição. Caso o aluno não 

possua conta corrente no Banco do Brasil não poderá receber a bolsa. 

 

O aluno deve entregar pessoalmente o termo de compromisso no Serviço de Pós-graduação até o dia que 

antecede o estágio, caso não o faça, o estágio será cancelado (é obrigatória a entrega de uma via. Caso o 

aluno queira ficar com uma via assinada, deve entregar duas vias do documento). 

 

O estagiário bolsista ou voluntário deverá entregar pessoalmente no Serviço de Pós-Graduação a folha de 

frequência preenchida e assinada por ele e pelo supervisor até o dia 20 de cada mês, sob pena de 

cancelamento do estágio e da emissão do Certificado/Declaração.  

 

Ao término do estágio, o aluno elaborará um relatório, segundo modelo disponível em 

http://www5.each.usp.br/pae/, com base nos seguintes itens: Atividades desenvolvidas; Avaliação sobre o 

desempenho do plano; e Sugestões para o PAE. Este relatório será apreciado por seu supervisor no 

Programa, pela Comissão PAE da EACH e pela Comissão Central do PAE. O relatório deverá ser entregue até 

30 dias após o término do estágio, sob pena de cancelamento de emissão do Certificado/Declaração. A 

conclusão do estágio, com aproveitamento, dará ao aluno direito de receber um certificado de participação 

no PAE, quando da primeira participação, e de declaração nas demais participações (a ser retirado do 

sistema Janus).  

 

Por sua participação, o aluno que não tenha vínculo empregatício com a Universidade poderá receber auxílio 

financeiro mensal (dependendo da disponibilidade de recursos financeiros da USP), cujo valor, na tabela de 

vencimentos da Universidade de São Paulo, corresponde a 50% da referência mais mérito de Assistente em 

Regime de Turno Parcial (RTP). O valor da bolsa auxílio para o primeiro semestre de 2017 é de R$ 661,21 

(seiscentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).  

 

A participação no Programa não estabelecerá vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo, porém 

o candidato aprovado estará segurado contra acidentes pessoais.  

 

O estágio terá duração de 5 (cinco) meses, com início em 01/07/2017 e término em 30/11/2017.  

http://www5.each.usp.br/pae/


 

Casos omissos serão decididos pela Comissão PAE da Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH – USP.  

 

Outras informações poderão ser obtidas pessoalmente no Serviço de Pós-Graduação ou através do e-mail 

pae-each@usp.br. 

 

 

Publicado no DO em 05/05/2017 

Publicado no site da EACH em 05/05/2017 

 


