
Edital de abertura de inscrições para o Estágio Supervisionado do 
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) no Instituto de Física da 
USP – 2o semestre de 2014. 

Ficam abertas de 28 de abril a 20 de maio de 2014 as inscrições de 
estudantes de pós-graduação do Instituto de Física da Universidade de São 
Paulo para o Estágio Supervisionado do Programa de Aperfeiçoamento de 
Ensino. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em cursos 
de pós-graduação, mestrado e doutorado, que já tenham sido aprovados ou 
estejam cursando a disciplina de Preparação Pedagógica de Ensino (PAE). 
Pede-se aos mesmos que apresentem uma cópia do histórico escolar 
completo de graduação (contendo reprovações) no ato da inscrição. 

A Comissão Coordenadora do PAE do Instituto de Física da USP 
avaliará os projetos, selecionará os candidatos e acompanhará o estágio dos 
estudantes. A CPG outorgará créditos para os estagiários de mestrado e 
doutorado do IFUSP que concluírem o estágio e tiverem seu relatório 
aprovado, de acordo com as normas do programa. O aluno também terá 
direito a um certificado de participação no PAE, quando da primeira 
participação, e a atestados nas demais participações. 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 de Assistente 
em Regime de Turno Parcial (RTP). A participação no Programa não 
estabelecerá vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo, 
devendo o interessado estar segurado contra acidentes pessoais. 

O estágio tem início no dia 01 de julho e termina no dia 30 de 
novembro de 2014, portanto, é imprescindível que o estagiário participe de 
todas as funções previstas para o período. Após o encerramento das 
atividades, estagiário e supervisor deverão preencher os relatórios solicitados 
de maneira completa e submetê-los à Comissão PAE para análise. 

As inscrições serão recebidas na Diretoria de Ensino do IFUSP, sala 
200 da Ala Central do Edifício Principal, de segunda a sexta-feira das 9h às 
12h, das 14h às 19h e das 20h às 21h30.  

 
 
 
 

 


