terça-feira, 23 de abril de 2019
6 Será considerado válido o comprovante de submissão de
artigo para repositório preprint com data de no mínimo 30 dias
retroativos à data de inscrição no processo seletivo
I.2. Comprovação das atividades relatadas no currículo: A
documentação aceita para comprovação das atividades relatadas no currículo está listada na tabela a seguir. Os itens sem
comprovação não serão pontuados.
Item: Formação ligada à área de concentração
Documentação: Histórico escolar oficial da graduação e
do mestrado
Item: Artigo em periódico científico¹
Documentação: Artigo publicado: texto completo do artigo
e DOI ou URL do artigo; Artigo aceito para publicação: texto
completo do artigo e correspondência oficial do periódico
comunicando a aceitação definitiva do artigo para publicação;
Artigo em processo de avaliação: texto completo do artigo e
correspondência oficial do periódico comunicando a entrada
do artigo no processo de avaliação ou correspondência oficial
do periódico comunicando as correções a serem feitas no texto
Item: Artigo em repositórios preprint
Documentação: Texto completo do artigo, cópia da página
principal do portal e cópia da página com comentários que
o artigo recebeu até a data do envio da documentação ao
processo seletivo.
¹O texto pode ser impresso ou em pdf. No caso de arquivos
pdf, imprimir a primeira página do texto, contendo a identificação dos autores e indicar nesta página o nome do arquivo pdf
correspondente.
I.3. Critérios para avaliação do histórico escolar: A avaliação
do histórico escolar será feita individualmente por cada membro
da comissão, mediante nota que pode variar entre 0 (zero) e 10
(dez). A nota final da avaliação do histórico escolar será a média
aritmética das notas dos avaliadores. Os critérios considerados
são dados na tabela a seguir:
Aspecto analisado: Desempenho acadêmico
Critério: Notas e reprovações no histórico escolar da graduação e do mestrado; média ponderada do curso de graduação
e do mestrado
Aspecto analisado: Tempo para conclusão do curso de
mestrado
Critério: Número de meses para a conclusão do curso de
mestrado
ANEXO II
II.1. Critérios para avaliação do projeto de pesquisa: O
projeto de pesquisa deverá ser redigido individualmente pelo
candidato. Espera-se que o orientador apenas oriente a elaboração e discuta com o candidato os aspectos científicos do projeto,
sem participar de sua redação. O projeto deverá deixar clara
a contribuição para o conhecimento científico que a pesquisa
proposta poderá trazer e se essa contribuição é significativa e
relevante para justificar a outorga do título de doutor.
II.1.1. O projeto deverá ser apresentado impresso em papel
A4, com margens de 2,5 cm e espaçamento 1,5 linhas, letras
Times New Roman 12 e tendo no mínimo 15 e no máximo 20
páginas. A página de rosto deve conter apenas o título do projeto e os nomes do candidato e do orientador. O projeto poderá ser
redigido em português, inglês ou espanhol e deve ter a estrutura
costumeira de projetos de pesquisa. Três vias impressas devem
ser entregues.
II.1.2. Os critérios para avaliação do projeto compreendem
os seguintes aspectos: relevância científica e contribuição inédita para o avanço do conhecimento naquela área; definição dos
objetivos; revisão inicial da literatura; adequação do método
proposto; adequação das ferramentas propostas; adequação do
cronograma; resultados esperados; clareza e concisão do texto; e
inserção do projeto nas linhas de pesquisa do orientador.
II.1.3. O projeto será avaliado separadamente pelos membros da comissão de seleção, que atribuirão nota de 0,0 a 10,0.
A nota final do projeto será a média aritmética das notas individuais dos avaliadores.
II.2 Critérios para atribuição de notas na etapa de apresentação e arguição do projeto de pesquisa. Será avaliada a
capacidade do candidato de apresentar seu projeto, mostrar
domínio sobre o tema do projeto e defender suas ideias perante
os questionamentos da comissão de seleção. A apresentação
e arguição serão avaliadas pelos membros da comissão de
seleção, que atribuirão nota de 0,0 a 10,0. A nota final da
apresentação e da arguição será a média aritmética das notas
individuais dos avaliadores.

FACULDADE DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
Diretoria
Comunicado
Edital de Abertura de Inscrições para a Etapa de Estágio
Supervisionado em Docência do Programa de Aperfeiçoamento
de Ensino - PAE - 2º Semestre de 2019.
Estarão abertas, de 24-4 a 17-5-2019, no site www.sistemas.usp.br/janus, as inscrições para o preenchimento de vagas
destinadas à Etapa de Estágio Supervisionado em Docência
do Programa De Aperfeiçoamento De Ensino, referente ao 2º
semestre de 2019, em conformidade com o disposto na Portaria
GR-3.588, de 10-05-2005.
- Das Normas:
1. O PAE consiste de duas etapas:
a) Preparação Pedagógica
b) Estágio Supervisionado em Docência.
2. Apenas o estudante que fizer as duas etapas, e for aprovado em ambas, terá direito ao Certificado do PAE.
3. O PAE é opcional para os estudantes de Pós-Graduação
da USP, exceto para os bolsistas Capes, satisfazendo as exigências do Termo de Concessão de Bolsas.
4. O estágio terá duração de 05 (cinco) meses, a partir de
01-07-2019, com seis horas de dedicação semanal.
- Da Inscrição:
1. Poderão se candidatar para participar da Etapa de
Estágio Supervisionado em Docência do PAE, alunos regularmente matriculados em Programas de Pós-Graduação, cursos
de Mestrado e Doutorado da USP, e que tenham completado, ou
estejam cumprindo a Etapa de Preparação Pedagógica (segundo
a Portaria GR-4.391, de 3-9-2009).
2. Não poderão se inscrever alunos que irão defender o
mestrado ou o doutorado durante a vigência do estágio.
3. Poderão se inscrever alunos de pós-graduação de Unidades diferentes daquelas onde as disciplinas de graduação
são ministradas. Os créditos correspondentes às atividades do
pós-graduando poderão ser computados na Unidade em que o
aluno estiver matriculado, de acordo com as normas vigentes.
4. O aluno de mestrado/doutorado somente poderá se
inscrever para realizar a Etapa de Estágio Supervisionado em
Docência em uma única disciplina de graduação por semestre.
5. A inscrição deverá ser feita online, pelo sistema Janus,
na janela PAE \> 2º Semestre de 2019 \> Inscrição. Seguir
instruções na página. Não serão aceitas inscrições feitas fora do
período ou faltando informações.
A inscrição deverá ser feita pelo aluno, e avalizada pelo
orientador e pelo supervisor, no mesmo sistema, durante o
período de inscrições.
O aluno deverá fazer a inscrição em disciplinas que estão
oferecendo vagas, listadas neste edital. Inscrições em disciplinas
que não estão oferecendo vagas serão indeferidas automaticamente. Seguir relação de vagas.
6. O plano de trabalho elaborado pelo supervisor da disciplina de graduação a ser oferecida no semestre letivo seguinte,
contendo as atividades que o estagiário irá desenvolver, deverá
ser digitado no Sistema Janus, no momento da inscrição, e
poderá conter no máximo 6000 caracteres.
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7. Além de realizar a inscrição online, os candidatos deverão
enviar para o email pae@fcfrp.usp.br, até as 23h59 do dia 17 de
maio, os seguintes documentos anexados:
a) Curriculum Vitae ou lattes e dados complementares
com a documentação comprobatória escaneada (Formulário
de dados complementares disponível na Home Page www.
fcfrp.usp.br)
b) Comprovante de que cumpriu a Etapa de Preparação
Pedagógica (para alunos que fizeram as modalidades Núcleo de
Atividades ou Conjunto de Conferências)
c) Comprovante da Inscrição realizada online (tela de confirmação do sistema janus)
Obs.: No assunto do email, o candidato deve colocar: Inscrição, seguido de seu nome e último sobrenome.
8. Após a inscrição on-line o Supervisor e o Orientador do
aluno deverão avalizar a inscrição do mesmo até 24-05-2019,
via sistema janus. Para que a inscrição seja efetivada o aluno
deverá ter o aval, obrigatoriamente, do Orientador e do Supervisor. No caso de um deles desautorizar a inscrição ou não se
manifestar, a inscrição será cancelada.
- Da seleção:
A seleção dos candidatos para participação no Estágio
Supervisionado em Docência será realizada pela Comissão Coordenadora do PAE (CCPAE) na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP. Os candidatos serão primariamente
selecionados obedecendo as seguintes categorias:
a) alunos Capes dos Programas de Pós-Graduação da Unidade, que ainda não tenham realizado o estágio.
b) alunos dos Programas de Pós-Graduação da Unidade e
alunos Capes que já realizaram o estágio.
c) alunos Capes de outros Programas de Pós-Graduação da
USP, que ainda não tenham realizado o estágio.
d) alunos de outros Programas de Pós-Graduação da USP e
não-bolsistas Capes e alunos Capes que já realizaram o estágio.
Para classificação em cada categoria, será julgada a adequação e qualidade do plano de trabalho da disciplina em que
é pleiteado o estágio e o mérito acadêmico do candidato, por
meio da avaliação do Curriculum Vitae documentado, sendo
considerados os seguintes itens:
- estágios realizados;
- resumos publicados ou aceitos para apresentação em
eventos científicos;
- trabalhos publicados ou aceitos para publicação;
-bolsas recebidas: Trabalho, Iniciação Científica, Especialização ou Aprimoramento, Mestrado e Doutorado;
- participação em atividades relacionadas à docência;
- outras atividades serão avaliadas a critério da Comissão
Coordenadora do PAE da Faculdade de Ciências Farmacêuticas
de Ribeirão Preto - USP.
- Das Disciplinas:
As disciplinas que oferecem vagas para o Estágio Supervisionada em Docência no 2º. Semestre de 2019 são:
- Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas:
- 6042040-Atenção Diagnóstica em Doenças Infecciosas e
Parasitárias - Disciplina Optativa
1 vaga Integral - Profa. Dra. Ana Lucia da Costa Darini
1 vaga Integral - Profa. Dra. Márcia Regina Von Zeska Kress
1 vaga Integral - Profa. Dra. Cleni Mara Marzocchi Machado
1 vaga Noturno - Profa. Dra. Ana Amélia Carraro Abrahão
1 vaga Noturno - Profa. Dra. Ana Lucia da Costa Darini
1 vaga Noturno - Profa. Dra. Marcia Regina Von Zeska Kress
6042005 - Bacteriologia - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Noturno - Prof. Dr. Sérgio Luiz de Souza Salvador
1 vaga - Noturno - Profa. Dra. Juliana Pfrimer Falcão
6042011- Fisiopatologia das Doenças Hematológicas - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Kelen Cristina Ribeiro M.Farias
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Fabíola Attié de Castro
6042010 - Fisiopatologia de Doenças Metabólicas - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Andréia Machado Leopoldino
1 vaga - Noturno - Profa. Dra. Andréia Machado Leopoldino
6042027 - Gerenciamento da Qualidade - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Elisa Maria Souza Russo
1 vaga - Noturno - Profa. Dra. Elisa Maria Souza Russo
6042008 - Imunologia - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Noturno - Profa. Dra. Fabiani Gai Frantz
6042012-Métodos Imunológicos - Disciplina Obrigatória
2 vagas - Integral - Profa. Dra. Fabiani Gai Frantz
2 vagas - Noturno - Profa. Dra. Fabiani Gai Frantz
6042007 - Micologia - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Noturno - Profa. Dra. Marcia Regina Von Zeska
Kress
Microbiologia - Odontologia - Disciplina Obrigatória
3 vagas - Integral - Profa. Dra. Juliana Pfrimer Falcão
1 vaga - Integral - Prof. Dr. Sergio Luiz de Souza Salvador
6042016 - Microbiologia de Alimentos - Disciplina Optativa
2 vagas - Integral - Profa. Dra. Elaine Cristina Pereira de
Martinis
6042021 - Neuroimunoendocrinologia - Disciplina Optativa
2 vagas - Noturno - Profa. Dra. Cristina Ribeiro de Barros
Cardoso
6042009 - Parasitologia - Disciplina Obrigatória
2 vagas - Integral - Profa. Dra. Ana Amélia Carraro Abrahão
1 vaga - Integral - Prof. Dr. José Clóvis do Prado Junior
6042038 - Suporte Básico da Vida - Disciplina Optativa
1 vaga - Integral - Prof. Dr. Evandro Cesarino
1 vaga - Noturno - Prof. Dr. Evandro Cesarino
6042014 - Toxicologia - Disciplina Obrigatória
2 vagas - Integral - Profa. Dra. Danielle Palma de Oliveira
2 vagas - Noturno - Profa. Dra. Danielle Palma de Oliveira
6042006 - Virologia - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Noturno - Prof. Dr. Victor Hugo Aquino Quintana
CGF2038 - Imunologia - Disciplina Obrigatória
2 vagas - Integral - Profa. Dra. Fabiani Gai Frantz
CGF 2052 - Fisiopatologia, Farmacologia e Química Farmacêutica II - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Fabíola Attié de Castro
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Kelen Cristina R. M. Farias
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Monica Tallarico Pupo
CGF2019 - Farmácia e as Políticas de saúde e medicamentos
2 vagas - Integral - Profa. Dra. Vania dos Santos
CGF2027 - Gestão em Assistência Farmacêutica e Dispensação de Medicamentos no Serviço Público
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Vania dos Santos
CGF2041 - Genética - Disciplina Obrigatória
3 vagas - Noturno - Prof. Dr. Gilberto Úbida Leite Braga
CGF2057 - Ciência dos Alimentos e Nutrigenômica
1 vaga - Profa. Dra. Lusânica Maria Greggi Antunes
Departamento de Ciências Farmacêuticas:
CGF2018 - Gestão I
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Vania Passarini Takahashi
6022027 - Atenção Farmacêutica: Bases Conceituais e
Metodológicas - Disciplina Obrigatória
2 vagas - Integral - Profa. Regina Celia Garcia de Andrade
6022020-Controle de Qualidade de Produtos Farmacêuticos
e Cosméticos - Disciplina Eletiva
1 vaga - Integral - Profa. Maria José Vieira Fonseca
6022006 - Deontologia e Legislação Farmacêutica - Disciplina Obrigatória
2 vagas - Noturno - Profa. Dra. Regina Celia Garcia de
Andrade
6022034 - Dinâmica de Grupo - Disciplina Eletiva
1 vaga Integral e 1 vaga - Noturno - Prof. Dr. Pedro Alves
da Rocha Filho

6022011 - Farmácia Clínica e Terapêutica - Disciplina
Obrigatória
2 vagas - Integral e 2 vagas - Noturno - Prof. Dr. Leonardo
Regis Leira Pereira
6022026 - Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância Disciplina Optativa
1 vaga - Noturno - Profa. Dra. Regina Celia Garcia de
Andrade
6022030 - Farmacotécnica II - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Integral e 1 vaga - noturno - Profa. Dra. Renata
Fonseca Vianna Lopez
6022010 - Física Industrial - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Kamilla Swiech Antonietto
CGF2054 - Planejamento e Desenvolvimento de Fármacos
- Disciplina Eletiva
2 vagas - Integral - Prof. Dr. Carlos Henrique Tomich de
Paula da Silva
6022033 - Química Farmacêutica II - Disciplina Obrigatória
2 vagas - Integral - Prof. Dr. Carlos Henrique Tomich de
Paula da Silva
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Monica Tallarico Pupo
6022021 - Tecnologia de Cosméticos - Disciplina Optativa
1 vaga - Integral - Profa. Dra. Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia Campos
2 vagas - Integral - Profa. Dra. Lorena Rigo Gaspar Cordeiro
1 vaga - Noturno - Prof. Dr. Pedro Alves da Rocha Filho
Departamento de Física e Química:
CGF2024 - Físico-Química - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Integral - Prof. Dr. Fernando Luis Barroso da Silva
6012011 - Química Orgânica Experimental - Disciplina
Obrigatória
1 vaga - Reoferecimento - Prof. Dr. Leonardo Gobbo Neto
6012030 - Química Orgânica II - Disciplina Obrigatória
1 vaga - Reoferecimento - Profa. Dra. Hosana M. Debonsi
CGF2040 - Bases Químicas das Moléculas Orgânicas II
3 vagas - Integral - Prof. Paulo Cezar Vieira
Comissão de Graduação
CGF 2085 - Tópicos de Psicologia aplicados à Farmácia
2 vagas - Integral - Profa. Dra. Dioneia Camilo Rodrigues
de Oliveira
- Do Auxílio Financeiro:
a) Os alunos de Pós-Graduação selecionados entre os inscritos para a Etapa de Estágio Supervisionado em Docência do
PAE poderão receber auxílio financeiro, de acordo com número
de cotas destinado à Unidade, definido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP.
b) Para concessão do auxílio financeiro será feita nova
classificação, desvinculada da seleção, de acordo com critérios
estabelecidos pela Comissão Coordenadora do PAE da FCFRP-USP e disponíveis no Serviço de Pós-Graduação da FCFRP-USP.
c) O auxílio financeiro mensal poderá ser concedido no
máximo por 4 semestres para cada aluno, limitando-se o máximo de 2 semestres para os alunos matriculados no mestrado;
d) Não poderão receber auxílio os alunos que tenham vínculo empregatício com a USP;
e) A participação do estagiário no PAE não confere qualquer
vínculo empregatício com a USP.
f) O valor do auxílio será calculado com base na remuneração horária do docente, na categoria Assistente em RTP (Regime
de Turno Parcial), incluindo-se a gratificação de mérito;
g) Os estagiários que não entregarem o controle de frequência no prazo estipulado pela Unidade não receberão o
pagamento do auxílio referente ao mês do ocorrido
h) As bolsas de auxílio financeiro serão distribuídas pela
CCPAE-FCFRP entre os alunos selecionados para o Estágio
Supervisionado em Docência, considerando os seguintes critérios, em ordem de prioridade:
1 - Estar regularmente matriculado em Programas da
Unidade
2 - Realização do estágio pela primeira vez
3 - Distribuição equilibrada entre mestrandos e doutorandos
4 - 4.1. Alunos sem bolsa de agência de fomento e sem
outra fonte de renda (trabalho remunerado);
4.2. Alunos Capes/CNPq
4.3. Alunos Fapesp ou que possuem outros financiamentos
4.4. Alunos com trabalho remunerado
5 - Mérito acadêmico
- Da Supervisão:
1. A supervisão do estágio, com base no plano de trabalho,
ficará a cargo do professor responsável pelo oferecimento da
disciplina de graduação.
2. A função do supervisor será desvinculada da função de
orientador, não sendo vedada a coincidência.
3. Cabe ao supervisor orientar as atividades docentes
desenvolvidas pelo estagiário e acompanhar o desenvolvimento
do programa.
- Do Termo de Compromisso
1. Todos os alunos selecionados deverão entregar pessoalmente o termo de compromisso no serviço de Pós-Graduação
até o dia 28-06-2019, caso não o faça, o estágio será cancelado.
2. Os termos de compromisso deverão ser entregues em
duas vias, assinados pelo estagiário.
- Do Relatório e Avaliação da Etapa de Estágio Supervisionado em Docência:
1. Os estudantes participantes da Etapa de Estágio Supervisionado em Docência deverão elaborar um relatório de todas
as atividades realizadas no decorrer do estágio, que deverá ser
assinado e acompanhado de uma ficha de avaliação do supervisor, até o dia 19-07-2019. No decorrer do estágio, o aluno
deverá atender a convocação para participar de uma reunião
com a CCPAE da FCFRP-USP, para discussão das atividades
desenvolvidas.
2. A Comissão Coordenadora do PAE na FCFRP deverá
avaliar os relatórios dos estudantes, concluindo pela aprovação
ou reprovação dos mesmos, tendo em vista o cumprimento das
atividades realizadas e sua concordância com as previstas nos
planos aprovados quando da seleção dos estagiários.
3. Se o aluno for reprovado ele não terá direito ao certificado do PAE. Caso seja bolsista Capes terá que repetir a atividade,
sem remuneração, para cumprir as exigências da agência.
4. A Comissão Coordenadora do PAE na FCFRP deverá elaborar um parecer geral do programa e encaminhar à CPG para
apreciação final e posterior envio à Comissão Central do PAE.
- Do Desligamento:
1. O desligamento do PAE, na Etapa de Estágio Supervisionado em Docência, antes do término do prazo estabelecido
dar-se-á por:
a) trancamento de matrícula, abandono ou conclusão do
curso;
b) não cumprimento das horas de estágio firmadas no
termo de compromisso;
c) não cumprimento do plano de trabalho.
2. Em caso de desligamento do programa, o aluno perde
imediatamente o Auxílio Financeiro Mensal.
Outras informações encontram-se à disposição dos interessados na home page: www.fcfrp.usp.br/pae ou na Seção de
Apoio Pedagógico - sala 119A do Bloco H da FCFRP/USP.

FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Comunicado
Edital 10/2019
A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo, torna público a abertura de
inscrições para a seleção de alunos interessados em atuar nas
disciplinas de graduação da FEA/SP, por meio do Programa de
Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), destinado a aprimorar a
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formação de alunos de pós-graduação a partir do estágio supervisionado de docência, em atividades didáticas de graduação,
conforme o disposto nas Diretrizes PAE, de 09-12-2010, e na
Portaria GR-3.588, de 10-05-2005, modificada pelas Portarias
GR-4.601, de 19-11-2009, e GR-4.391, de 03-09-2009.
1. As inscrições para o Estágio Supervisionado em Docência
estarão abertas no período de 23 de abril a 12-05-2019, através
do Sistema Janus (http://uspdigital.usp.br/janus) JANUS-PAE-Inscrição - 2º semestre de 2019.
Não serão aceitas inscrições fora do período mencionado.
Somente poderão realizar a inscrição os alunos que:
a) Concluíram ou estão cursando a Preparação Pedagógica
no 1º semestre de 2019;
b) Estejam com matrícula regular;
c) Tenham data limite para depósito posterior a 30-11-2019;
d) Alunos com matrícula trancada ou as alunas em licença
maternidade poderão realizar a inscrição, porém devem retornar
de seu afastamento antes do início do estágio.
* Os alunos do Programa de Pós-Graduação em Economia
da FEA/USP deverão obrigatoriamente contatar a Coordenação
do Curso para obter orientações antes da efetiva inscrição no
Sistema Janus.
2. Além de se inscrever, o interessado deverá enviar para
o e-mail posfea@usp.br até o dia 24-05-2019 a ficha de dados
pessoais. Caso tenha realizado a Etapa de Preparação Pedagógica em outras Unidades da USP, deve enviar também o respectivo
comprovante.
Será necessário inserir no Sistema Janus, no momento da
inscrição, o Plano de Trabalho, elaborado pelo aluno juntamente
com o professor responsável pela disciplina de graduação a ser
oferecida no semestre letivo seguinte, com a discriminação das
tarefas de responsabilidade do pós-graduando.
As inscrições deverão ser avalizadas/autorizadas no Sistema
Janus pelo Orientador do aluno e pelo Professor Supervisor da
disciplina de Graduação em que o estágio será realizado no
período de 23 de abril a 14-05-2019. Se um dos dois professores
não se manifestar ou não avalizar a inscrição, esta será automaticamente cancelada pelo Sistema. É necessária a manifestação
favorável dos dois professores (orientador e supervisor) para que
a inscrição seja efetivada.
3. A integração do aluno no Programa de Aperfeiçoamento
de Ensino - PAE se dará em duas Etapas: Preparação Pedagógica
e Estágio Supervisionado em Docência, sendo que este terá
duração de cinco meses, com início em 01 de julho e término
em 30-11-2019.
4. A Preparação Pedagógica deverá ser realizada no semestre anterior ao Estágio Supervisionado e, para tanto, a FEA
estará recebendo as inscrições no período de 23 de abril a
07-05-2019 para os alunos de Pós-graduação da FEA, na Secretaria da Pós-Graduação, FEA-5, 2º andar - sala 213, das 10h30
as 12h30 e das 14 às 15h30. Os interessados deverão apresentar
o formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado.
Serão disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para a atividade. Caso a totalidade das vagas não seja preenchida até a
data limite para as inscrições, no dia 08-05-2019 será feita a
divulgação das vagas remanescentes para alunos de unidades
da USP externas à FEA no link (https://www.fea.usp.br/economia/pos-graduacao/servicos-e-formularios/pae). Neste caso
a efetivação das inscrições será realizada em 09-05-2019, na
Secretaria da Pós-Graduação, FEA-5, 2º andar - sala 213, das
10h30 as 12h30 e das 14 às 15h30. Os interessados deverão
apresentar o formulário de inscrição devidamente preenchido e
assinado pelo aluno e orientador e declaração de matrícula a ser
obtida no Sistema Janus.
A Etapa de Preparação Pedagógica terá duração de oito
horas e será realizada no dia 16-05-2019, das 08:00 as 12h e
das 13h30 às 17h30, na sala A-4, do Prédio FEA 1.
5. O Estágio Supervisionado em Docência caracteriza-se por
participação em seminários, estudos dirigidos e discussão de
tópicos em pequenos grupos, bem como organização e participação em plantões para elucidar dúvidas e aplicação de provas
e exercícios. Será desenvolvido exclusivamente em disciplina de
graduação durante cinco meses a partir de 01-07-2019 e não
poderá exceder 6 horas semanais.
6. O Estágio Supervisionado em Docência do PAE é obrigatório para os alunos bolsistas CAPES de Doutorado.
7. Não poderão receber bolsa auxílio do PAE os alunos que
tenham vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo
ou que excederam o número de participações no Estágio; isto
é, que tenham recebido até quatro bolsas, limitando-se a duas
bolsas no mestrado.
8. Não serão aceitas as inscrições de candidatos fora do
período de 23 de abril a 12-05-2019 e dos que não apresentarem todos os documentos mencionados neste edital.
9. A seleção será feita pela Comissão Coordenadora do PAE
de acordo com os critérios a seguir: alunos bolsistas CAPES,
mérito acadêmico, maior tempo no curso e prioridade das
disciplinas em que serão realizados os estágios. Alunos bolsistas
CAPES - Demanda Social, deverão cumprir as exigências previstas na Portaria CAPES 76, de 14-04-2010, publicada no D.O.U
em 19-04-2010, pág 31.
10. Alunos aprovados para o Estágio, após a convocação,
deverão entregar duas vias do Termo de Compromisso, que
ficará disponível no Janus - PAE - Termo, na Secretaria de Pós-graduação, no máximo até o dia 30-06-2019, cuja aprovação
pode ser anulada, caso não cumpra o prazo estabelecido.
11. Os candidatos selecionados pela Comissão Central do
PAE, como Bolsistas, serão comunicados por e-mail, no endereço
informado na ficha de dados pessoais, e terão cinco dias úteis,
a contar do envio deste e-mail, para comunicar à Comissão do
PAE/ FEA (via e-mail ou presencial) o número da conta corrente
no Banco do Brasil, de sua titularidade, caso não tenha informado anteriormente.
12. O aluno que participar do Estágio Supervisionado em
Docência poderá receber um auxílio financeiro mensal desde
que não tenha vínculo empregatício com a USP. Em qualquer
hipótese, voluntário ou bolsista, essa participação não configura
vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo.
13. O estagiário bolsista ou voluntário deverá entregar na
Secretaria de Pós-Graduação a folha de frequência preenchida
e assinada por ele e pelo supervisor até o dia 22 de cada mês.
Os estagiários que não entregarem o controle de frequência
no prazo estipulado pela Unidade não receberão o pagamento
da bolsa referente ao mês do ocorrido.
14. No caso de interrupção ou desligamento na Etapa do
Estágio Supervisionado em Docência, o aluno deverá apresentar
junto à Secretaria de Pós-Graduação da FEA, documento informando a solicitação com sua assinatura, do professor Supervisor
e de seu orientador. Se houver troca de disciplina ou supervisor
em que o estágio está sendo realizado, também será necessário
apresentar documento com as informações e assinaturas.
15. A participação no Estágio Supervisionado em Docência,
a critério das Comissões Coordenadoras dos Programas de Pós-graduação da FEA, poderá ser computada no total de créditos
mínimos exigidos em disciplinas, conforme as normas dos Programas, ao aluno que tenha cumprido todas as exigências do
PAE satisfatoriamente.
16. Somente será concedido certificado ao aluno que
cumprir a primeira etapa com aproveitamento e ao aluno que
concluir satisfatoriamente a segunda etapa com pelo menos
80% de frequência, comprovado pela apresentação do relatório
final elaborado pelo supervisor e pelo estagiário e entregue até
o dia 15-12-2019.
17. Alunos que não entregarem o Relatório e a Ficha de
Avaliação ao final do estágio terão o mesmo cancelado, resultando, no caso de bolsista, na devolução do montante recebido.
18. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela
Comissão Coordenadora do PAE da FEA.
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