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DÚVIDAS FREQUENTES – PAE 

 

1- Estou cursando a disciplina de Preparação Pedagógica no semestre 

da inscrição, as notas ainda não foram divulgadas, como faço minha 
inscrição? 

 
R: Ao fazer sua inscrição, indique que a modalidade é disciplina e que está 

“cursando”. 
 

2- Me inscrevi no PAE, gostaria de saber como fico sabendo que minha 
inscrição foi aceita. 

 

R: A secretaria de pós-graduação não envia confirmação de inscrição, se você 

fez a inscrição no Sistema Janus no período estipulado, se o orientador e o 

supervisor da disciplina avalizaram sua inscrição, está tudo certo. 

 

3- Quando eu fico sabendo se se serei bolsista ou voluntário. 

 

R: A Comissão PAE da FAU faz a classificação de acordo com os critérios 

divulgados no edital e envia à PRPG (Pró-Reitoria de Pós-Graduação). A PRPG 

envia a lista com os bolsistas e voluntários à secretaria, que repassa aos 

inscritos. Aguarde, você vai receber por e-mail essa informação. 

 

4- Não conclui a disciplina de Preparação Pedagógica ainda, como 

faço para enviar o comprovante? 

 

R: De acordo com o edital: 

 

- Na categoria “Disciplina” da Etapa de Preparação Pedagógica, o aluno só 

conseguirá indicar as disciplinas que tenha concluído ou esteja cursando e não 

será necessário entregar o comprovante de conclusão.  

 

- Nas modalidades “Conjunto de Conferências” e “Núcleo de Atividades” o aluno 

deverá enviar o comprovante de conclusão para o e-mail: cpgfausec@usp.br até 

o dia estipulado, para confirmar a inscrição.    
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5- Não sei onde faço o cadastro do meu endereço e dados bancários. 

 

R: Somente a secretaria faz o cadastro do seu endereço e dados bancários, 

essas informações devem ser enviadas para a secretaria para o e-mail: 

cpgfausec@usp.br. 

 

6- Não estou conseguindo imprimir o Termo de Compromisso. 

 

R: O termo de compromisso só é gerado depois que a PRPG indica quem será 

bolsista ou voluntário. Aguarde receber esse comunicado para depois tentar 

gerar o Termo de Compromisso. 

 

7- Já recebi o e-mail informando que sou bolsista e não consigo 

imprimir o Termo de Compromisso. 

 

R: De acordo com o edital: 

 

“Para a impressão do Termo de Compromisso é necessário o cadastro do 

endereço residencial e dos dados bancários, caso esses dados estejam ausentes 

no Janus, não será possível a impressão do arquivo em pdf.” 

 

“Conforme legislação em vigor, o pagamento será realizado exclusivamente em 

conta corrente do Banco do Brasil com titularidade do beneficiado. Para tanto, 

faz-se necessário o envio dos dados bancários para o e-mail cpgfausec@usp.br.” 
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