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Instruções aos bolsistas e voluntários contemplados no estágio PAE 

 

 

Classificação e número de bolsas PAE 

 

A classificação dos alunos é feita mediante os critérios definidos no Edital. Qualquer dúvida 

sobre a classificação deve-se primeiro consultar os critérios. Ainda persistindo dúvidas, 

entrar em contato com o Serviço de Pós-graduação através do email pae-each@usp.br. 

O número de bolsas PAE não é fixo, não é conhecido e nem definido pela Comissão PAE da 

Unidade. Esse número vem da Comissão PAE Central, da Pró-reitoria de Pós-graduação, e 

varia ano a ano, de acordo com a disponibilidade orçamentária. Não conhecemos os critérios 

para a distribuição do número de bolsas por Unidades. 

Todos os alunos inscritos são classificados de acordo com o edital, exceto os alunos de 

Programas Interunidades, cuja classificação segue os critérios das próprias unidades e já 

aparecem automaticamente no Janus. Após a divulgação do resultado, os mais bem 

classificados recebem as bolsas concedidas e todos os demais ficam como voluntários. Isso 

não significa que o aluno optou por ser "voluntário" na inscrição. 

 

Termo de Compromisso (obrigatório para todos) 

 

Os alunos aprovados, tanto bolsistas quanto voluntários, devem enviar o Termo de 

Compromisso (disponível no Janus) assinado apenas por ele, até o dia 28 de fevereiro de 

2021. Caso não consiga gerar o Termo no Janus, observe qual informação está faltando (na 

mensagem de erro que aparece) e nos envie por email (pae-each@usp.br). O Termo é 

obrigatório para o início do Estágio. Se não for entregue, o estágio será cancelado. 

O aluno deve enviar o termo por email, excepcionalmente neste semestre por conta da 

pandemia, para o endereço pae-each@usp.br, devidamente assinado e datado.  

 

Início do estágio e entrega da primeira folha 

 

O estágio terá início no dia 01 de março de 2021, e duração de 5 meses. Mesmo que não 

tenham começado as aulas, estagiário e docente podem entrar em contato para ir definindo 

como será efetuado o estágio. O email dos docentes pode ser encontrado no site da EACH 

(http://www5.each.usp.br/docentes/). 

Mensalmente, a cada dia 20, é necessário comprovar a frequência para cadastro no sistema. 

Essa comprovação é obrigatória para alunos e voluntários. Aguardem informações sobre 

como receberemos as folhas neste semestre. 
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Conta bancária para recebimento da bolsa  

 

Os alunos classificados como bolsistas devem ter conta corrente do Banco do Brasil (apenas 

em seu nome) para recebimento da bolsa. Aqueles que já possuem, devem verificar se a 

mesma está cadastrada no Janus. Caso não esteja, deve informar por email o número da 

conta até o dia 10 de março. Alunos que não tenham conta devem providenciar a abertura e 

nos informar também até esta data. Caso o banco solicite, faremos uma declaração de 

recebimento da bolsa, basta solicitar por email (pae-each@usp.br).  

O pagamento da bolsa é depositado geralmente entre o 5º e o 6º dia útil de cada mês (mês 

seguinte à entrega da folha). 


