
O que é o PAE?
É o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) da USP, regulamentado pela Portaria GR
3588,  de  10  de  maio  de  2005,  destina-se  exclusivamente  a  alunos  de  Pós-Graduação
matriculados na Universidade de São Paulo nos cursos de mestrado e doutorado.

Qual é o objetivo do PAE?

Seu principal  objetivo  é aprimorar  a formação do pós-graduando para atividade didática  de
graduação e sua composição consiste em duas etapas: 

1. Preparação Pedagógica;

2. Estágio Supervisionado em Docência.

Como é realizada a etapa de preparação pedagógica no IQSC?

Para realização da etapa de preparação pedagógica no IQSC, os alunos devem cursar e obter
aprovação na disciplina SQF5798 Aspectos Avançados da Docência no Ensino Superior de
Química

Já cursei a disciplina SQF5798 Aspectos Avançados da Docência no Ensino Superior de
Química no Mestrado, preciso cursar novamente no Doutorado?

Não é permitido pelo Sistema Janus que o aluno se matricule, novamente, em uma disciplina já
cumprida (com um único código). A disciplina cursada no Mestrado será considerada para o
Doutorado.

Posso cursar a disciplina da etapa de preparação pedagógica em outra Unidade da USP?

Sim, é possível, entretanto, a Comissão PAE-IQSC só aceita disciplinas com conteúdo e número
de  créditos  semelhantes  aos  da  disciplina  SQF5798  Aspectos  Avançados  da  Docência  no
Ensino Superior  de  Química.  Os pedidos  de equivalência da disciplina pedagógica cursada
devem ser enviados à Comissão PAE-IQSC, antes da realização da inscrição no Sistema Janus,
para que haja tempo hábil para análise e emissão de parecer.

Cursei uma disciplina pedagógica em outra Universidade. Posso aproveitar para a etapa
de preparação pedagógica?

Não,  somente  as  disciplinas  cursadas  na  USP podem  ser  consideradas  para  a  etapa  de
preparação pedagógica. 

Bolsistas CAPES são obrigados a realizar o PAE?

Sim, alunos bolsistas CAPES devem realizar obrigatoriamente o PAE.

Mestrado: deverá cumprir a disciplina de preparação pedagógica 

Doutorado: deverá cumprir a disciplina de preparação pedagógica e o estágio



Tive apenas um mês de bolsa CAPES, preciso realizar o PAE?

Sim. Alunos bolsistas ou ex-bolsistas demanda social da CAPES precisam cumprir as etapas do
Programa PAE, conforme especificado: 

Mestrado: deverá cumprir a disciplina de preparação pedagógica 

Doutorado: deverá cumprir a disciplina de preparação pedagógica e o estágio

Em quais disciplinas posso realizar o estágio PAE?

Especificamente em disciplinas ministradas pelo IQSC/USP para os cursos de graduação do
campus USP São Carlos. A lista de disciplinas com vagas para estagiários PAE é divulgada,
juntamente, com o edital, na página do PAE. Essa lista é enviada pelos Departamentos, após
consulta aos docentes sobre a solicitação de estagiários PAE para suas disciplinas.

Qual é a duração e a carga horária do estágio PAE?

O estágio PAE tem duração de 05 meses e 06 horas de carga horária  semanais  a  serem
cumpridas na disciplina de graduação, escolhida para realizar o estágio. 

Quando são realizadas as inscrições para o estágio PAE?

Normalmente, no mês de novembro, para estágios a serem realizados no 1o. semestre, e no
mês de maio, para estágios a serem realizados no 2o. semestre.

Como faço para me inscrever?

Deve se atentar ao edital divulgado em nossa página. Para inscrição será necessário apresentar
o projeto  pedagógico e o plano de trabalho a ser desenvolvido durante o estágio,  além da
concordância do(s) docente(s) responsável(is) pela disciplina. Além de enviar os documentos
para a Comissão PAE-IQSC é obrigatório se inscrever no Sistema Janus. O docente supervisor
terá  que  avalizar  a  inscrição  no  Sistema  Janus  para  que  o  candidato  possa  concorrer  à
classificação.

Quais são as atividades desenvolvidas durante o estágio PAE?

As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário deverão ser discutidas com o supervisor e
constar no plano de trabalho e projeto pedagógico.

Quando se iniciam as atividades do estágio PAE?

Normalmente,  as  atividades  do  1o.  semestre  se  iniciam em 01/02  e  as  atividades  do  2o.
semestre se iniciam em 01/07.

Quantas bolsas, por semestre, são atribuídas aos estagiários PAE no IQSC?

O número de bolsas é definido pela Comissão Central PAE, vinculada à Pró-Reitoria de Pós-
Graduação (PRPG).  A divulgação do  número  de bolsas acontece  após  a  classificação  dos
alunos, conforme calendário da PRPG. Normalmente, o IQSC recebe em torno de 11 bolsas.



Quais são os critérios usados para a classificação dos alunos inscritos?

Os critérios utilizados para classificação dos alunos estão descritos no edital.

Quais são as obrigações do estagiário PAE no IQSC?

Mensalmente, os estagiários PAE (bolsistas e voluntários) devem entregar a folha de frequência
assinada  pelo  aluno  e  supervisor  para  comprovar  o  cumprimento  das  horas  dedicadas  ao
estágio PAE. A folha de frequência, sempre se refere, ao mês ativo e deve ser entregue entre o
dia 20 e 25 (com variações dependendo dos feriados e finais de semana). A folha de frequência
pode ser impressa diretamente pelo estagiário no Sistema Janus. Atualmente, em função da
pandemia, a folha está sendo entregue com as assinaturas digitais, por e-mail.

Os estagiários PAE devem participar de uma reunião com a coordenadora do programa, para
esclarecimentos, a qual normalmente é realizada no primeiro mês do estágio. Nessa reunião,
além de esclarecimentos sobre as atividades que serão desenvolvidas durante o estágio, tem a
oportunidade de conhecer o trabalho de um estagiário do semestre anterior, contemplado com
menção honrosa, que fará uma apresentação do seu trabalho desenvolvido.

No final do estágio, é obrigatório participar de uma palestra e do Workshop PAE, últimas etapas
do estágio, onde o estagiário será avaliado pela apresentação do seu trabalho no formato de
poster,  e  terá  a  oportunidade  de  receber  a  menção  honrosa,  pelo  trabalho  desenvolvido.
Normalmente,  a  palestra  e  o  workshop  são  realizados  no  mesmo  dia,  sendo  um  evento
realizado pela manhã, e o outro no período da tarde.

O estagiário PAE pode ministrar aulas?

Não.  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,
mesmo que esteja sob supervisão.

Como meu trabalho será avaliado pela Comissão PAE?

Antes do Workshop, os estagiários serão informados dos prazos para envio dos relatórios finais
(relatório  completo,  relatório  resumido  e  ficha de  avaliação  do  supervisor).  Esses relatórios
serão  encaminhados  aos  avaliadores  indicados  para  participar  do  Workshop  e  analisar  o
trabalho desenvolvido por cada um dos estagiários avaliados. Os avaliadores farão a análise do
trabalho geral (relatórios e apresentação no Workshop), e atribuirão notas para cada estagiário.
A nota máxima atribuída na avaliação é 90.

Além dessa nota, também, será considerado o número de votos do pôster apresentado durante
o  Workshop,  os  quais  serão  indicados  para  receber  a  menção  honrosa.  São  os  próprios
estagiários que votam nos melhores trabalhos apresentados no Workshop. 

Como faço para receber menção honrosa pelo trabalho desenvolvido no PAE?

Serão  contemplados  com  menção  honrosa,  os  trabalhos  que  tiverem  as  maiores  notas,
somando a nota do avaliador e a nota atribuída para os pôsteres, com pontuação máxima de 10
pontos, considerando o pôster que obteve o maior número de votos.



São atribuídos créditos para a participação no programa PAE?

Sim, pela primeira participação, após aprovação dos relatórios finais pela Comissão PAE-IQSC,
CPG-IQSC e Comissão Central PAE (PRPG), são atribuídos 2 créditos no Sistema Janus.

As diretrizes  atuais do Programa PAE, podem ser consultadas em:  http://www.prpg.usp.br/
attachments/article/631/Diretrizes%20PAE%20-%2029_05_2019.pdf


