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Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE 

 

O Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, PAE, tem como principal 
objetivo aprimorar a formação do pós-graduando para atividade didática 

de graduação e sua composição consiste em duas etapas: Preparação 
Pedagógica e Estágio Supervisionado em Docência. 

Trata-se de um estágio, realizado junto a uma disciplina de graduação, 

que pode ser remunerado ou voluntário, dependendo do número de bolsas 

destinadas pela Pró-reitoria naquele semestre. O número de bolsas não é 
fixo, varia conforme a disponibilidade orçamentária e os critérios da Pró-

reitoria de Pós-graduação. 

 

A - Etapa de Preparação Pedagógica - PP 

A Preparação Pedagógica não está vinculada a nenhuma disciplina de 

graduação ou curso de extensão e é pré-requisito para a realização do 
Estágio supervisionado em Docência.  

A Etapa de Preparação Pedagógica assume diferentes características de 

acordo com a forma como a Unidade de Ensino a estrutura. Como obter a 

Preparação Pedagógica: 

a) Cursar uma disciplina, de qualquer Unidade da USP, que tenha sido 
reconhecida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação como equivalente à etapa 

de Preparação Pedagógica; 

b) Participação em Seminários proposto pela Comissão PAE, em qualquer 

Unidade da USP. 

A Preparação Pedagógica deverá ser realizada anteriormente ao Estágio 
Supervisionado em Docência. 

A lista das disciplinas e seminários credenciados como Preparação 

Pedagógica estão disponíveis no site da Pró-reitoria de Pós-graduação, no 

item PAE. 

Não é permitida a equivalência da Etapa de Preparação Pedagógica com 
atividades ou disciplinas realizadas em outras Instituições. 
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B - Oferecimento 

O Programa é oferecido semestralmente. Para realizar o estágio no 1° 

semestre do ano, as inscrições são abertas em meados de Outubro, para 
o 2° semestre do ano, em meados de Maio.  

O primeiro semestre do Estágio compreende o período de fevereiro a 
junho, o segundo semestre de julho a novembro. 

 

C - Atividades desenvolvidas 

O Estágio Supervisionado em Docência será desenvolvido mediante a 
participação do aluno em disciplinas da graduação, compatíveis com suas 

atividades na pós-graduação, sob a supervisão do professor responsável 
pelas mesmas, com duração de 6 (seis) horas semanais.  

É permitido ao estagiário, sob a supervisão do docente responsável, 
participar de seminários, experimentos de laboratório, estudos dirigidos e 

discussão de tópicos em pequenos grupos, bem como organizar e 
participar de plantões para elucidar dúvidas e aplicar provas e exercícios, 

estando terminantemente vedado substituir o docente nas aulas teóricas. 

 

D - Bolsa 

Os estagiários poderão receber auxílio financeiro ao longo do estágio, com 

o limite de 2 semestres para alunos de Mestrado e 4 semestres para 
alunos de Doutorado. 

O Programa é opcional aos alunos de Pós-Graduação da Universidade, 
porém é obrigatório aos que são contemplados pela Bolsa Demanda Social 

da Capes (cota do Programa ou Emergencial), cujo regulamento solicita a 
realização do estágio. 

Aos Programas de Pós-graduação que possuem nível de Mestrado e 

Doutorado, a obrigatoriedade da realização do estágio fica restrita ao 
Doutorado. 

Bolsistas que não regularizarem a situação da conta bancária até o 
segundo pagamento da bolsa, terão a mesma transferida para o próximo 

aluno voluntário da lista de classificação. 
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E - Folha de frequência 

A folha de frequência é obrigatória para bolsistas e voluntários e deve ser 

emitida através do sistema Janus pelo estagiário. 

A folha deve estar obrigatoriamente assinada pelo aluno (nos dias 

correspondentes a seu estágio - entrada e saída) e por seu supervisor. Em 
substituição à assinatura, apenas o supervisor pode enviar email para 

pae-each@usp.br confirmando a frequência do aluno. 

O estagiário deve entregar sua folha de frequência até o dia 20 de cada 
mês. A não entrega da freqüência acarretará na suspensão do pagamento 

da bolsa daquele mês. Em caso de reincidência, a bolsa é cancelada. 

A Comissão PAE Central poderá aceitar apenas uma solicitação de 

pagamento fora do prazo, mediante justificativa assinada pelo aluno e 
supervisor.  

Nos casos especiais que forem autorizados pagamentos retroativos, os 

mesmos serão efetuados somente no mês posterior ao final do estágio. 

 

F - Relatório final  

Ao término do estágio, o aluno e o supervisor deverão elaborar um 
relatório, a ser apreciado 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. 

 

G - Certificação  

Ao final do estágio, depois de cumpridas as formalidades referentes à 

elaboração de relatórios e avaliação, os participantes que obtiverem 
aproveitamento satisfatório terão direito a um atestado de participação, a 

ser gerado pelo Sistema Janus. Ainda, a critério da Comissão de cada 
Programa de Pós-Graduação, os participantes poderão solicitar 

aproveitamento de créditos pela atividade.  
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H – Bolsistas Capes 

O estágio é obrigatório aos alunos contemplados pela Bolsa Demanda 

Social da CAPES (cota do Programa ou Emergencial), cujo regulamento 
solicita a realização de estágio. 

Esta obrigatoriedade fica restrita ao Doutorado, quando o Programa de 
Pós-graduação do aluno possui este nível. 

Não são aceitas inscrições para o PAE quando o prazo máximo para 

depósito da dissertação ou tese ocorrer durante o período do estágio. 
Portanto, os alunos que possuem interesse em receber bolsa de estudos 

devem realizar a preparação pedagógica e o estágio mesmo que ainda não 
tenha sido contemplado com bolsa. 
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