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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Publicado no Diário Oficial em 14/05/2020 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA N° 01/2020  

 

A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo comunica, considerando a 

Circular USP - PAE/01/2020, a prorrogação de inscrições e retificação do edital de abertura de 

inscrições para a Etapa de Estágio Supervisionado em Docência do PAE, em disciplinas de 

graduação a serem ministradas pela FSP no 2º semestre de 2020. 

A. Ficam alteradas as datas de inscrição (Item 1.1.), limite de depósito (Item 1.2. a) e 

apresentação do comprovante de conclusão da EPP (item 1.2. c): 

1. INSCRIÇÕES 

1.1. Período: 13/04/2020 a 19/06/2020. Não serão aceitas inscrições fora deste período. 

1.2. Condições para inscrição 

a) Ser estudante de pós-graduação, regularmente matriculado em cursos de mestrado ou 

doutorado, em qualquer programa da USP, com data limite para depósito da dissertação ou 

tese posterior a 31/12/2020. 

b) (...) 

c) Ter concluído ou estar cursando a Etapa de Preparação Pedagógica (EPP) reconhecida pela 

USP, conforme relação constante no site da Pró-reitoria de Pós-graduação/USP 

http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/pae/etapa-de-preparacao-pedagogica/disciplinas-

credenciadas.  

Nos casos em que a Etapa de Preparação Pedagógica for realizada nas modalidades 

“Conjunto de Conferências” ou “Núcleo de Atividades”, o estudante deverá entregar à 

Secretaria de Pós-graduação da FSP/USP, até o último dia de inscrição, o comprovante de 

conclusão ou declaração de que está ou estará cursando na época da inscrição e com data 

prevista de conclusão anterior ao início do estágio. Informações sobre essas modalidades 

podem ser obtidas em cada uma das unidades da USP 

Os alunos que indicarem no ato da inscrição que ainda estão cursando a EPP deverão 

entregar o comprovante de conclusão da EPP até o dia 30/07/2020.  

 

B. Fica alterada a data limite para manifestação do professor supervisor (professor responsável 

pela disciplina de graduação em que o candidato está se inscrevendo) e do orientador do 

candidato 

2. SELEÇÃO E APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS 

http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/pae/etapa-de-preparacao-pedagogica/disciplinas-credenciadas
http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/pae/etapa-de-preparacao-pedagogica/disciplinas-credenciadas
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O supervisor (professor responsável pela disciplina de graduação !em que o candidato está se 

inscrevendo) terá até dia 21/06/2020 para avalizar, via Janus, a inscrição do número de 

estagiários selecionados por ele. 

O orientador do pós-graduando terá o mesmo prazo para avalizar a inscrição de seu 

orientando. No caso de pelo menos um deles desautorizar a inscrição ou não se manifestar, a 

inscrição será cancelada. 

O estudante poderá verificar a qualquer momento se sua inscrição foi avalizada pelo orientador 

e seu supervisor acessando a sua inscrição no sistema Janus. 

Todas as inscrições avalizadas serão consideradas aprovadas pela Comissão PAE da FSP-

USP. A participação na etapa EESD poderá se dar com auxilio financeiro da USP ou sem, em 

caráter voluntário, cabendo à Comissão PAE da FSP-USP proceder à indicação da ordem de 

prioridade para concessão do auxílio financeiro aos estagiários. Cabe à Comissão Central 

definir o número de auxílios por semestre por Unidade.  

 

C. Fica alterada a data de realização do estágio (Item 3.1), o prazo para entrega do Termo de 

Compromisso (Item 3.2), e o prazo para entrega dos relatórios de avaliação do estágio (Item 

3.5) : 

3. REALIZAÇÃO DA ETAPA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA 

3.1. Período da EESD: de agosto a dezembro de 2020. 

 

3.2. Contrato de estágio 

O estudante deve entregar no serviço de Pós-graduação, até o dia 30/07/2020, o Termo de 

Compromisso (disponível no Janus). O termo será encaminhado, pela secretaria, ao diretor da 

FSP, concedente do estágio para assinatura.  A não entrega implicara em cancelamento do 

estágio. 

 

3.3. (...) 
 
3.4. (...) 
 

3.5. Avaliação da EESD 

Ao término do Estágio, o estudante deverá elaborar um relatório detalhado das atividades 

realizadas no decorrer do estágio, o qual deverá ser assinado e acompanhado de avaliação do 

supervisor. Os formulários “Relatório do Estagiário” e “Relatório do Supervisor” estão 

disponíveis em http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/pae/o-que-pae. O prazo para entrega 

desses relatórios, na secretaria de Pós-graduação, é até o dia 15/01/2021. 

 

 

 

D. Fica alterado o calendário para  

7. CALENDÁRIO  

http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/pae/o-que-pae
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Atividades Prazos 

Divulgação de informações das disciplinas de 

graduação da FSP (para EESD) 
13/04/2020 

Inscrições para EESD na FSP 13/04/2020 a 19/06/2020 

Supervisores e orientadores avalizam a 

inscrição 
13/04/2020 a 21/06/2020 

Entrega de comprovante de conclusão da EPP 

(para quem estiver cursando a EPP durante o 

primeiro semestre de 2020). 

até o dia 30/07/2020 

Realização da EESD agosto a dezembro de 

2020 

Controle de frequência mensal até dia 22 de cada mês 

Entrega de relatórios do estagiário e do 

supervisor 
 até o dia 15/01/2021 

 

 


