Perguntas mais frequentes sobre o PAE da FAUUSP
FAQ – PAE FAUUSP

1
Estou cursando a disciplina de Preparação Pedagógica no semestre da inscrição, mas
as notas ainda não foram divulgadas. Posso fazer minha inscrição?
R:
Sim, você precisará apenas anexar a ficha de aluno na inscrição. Caso você não conclua
a disciplina ou fique reprovado, a sua inscrição será cancelada.

2
Fiz a Etapa de Preparação Pedagógica por meio do Ciclo de Palestras. Posso me
inscrever no PAE?
R:

Sim, você precisará anexar o certificado de conclusão no ato da inscrição.

3
Me inscrevi no PAE, gostaria de saber como fico sabendo se minha inscrição foi
aceita no PAE?
R:
A secretaria de pós-graduação não envia confirmação de inscrição. Você receberá um
e-mail de confirmação do google forms pelo preenchimento do Formulário Complementar de
Inscrição. Se o seu orientador e o supervisor da disciplina na qual você se inscreveu avalizaram
sua inscrição, está tudo certo. Você pode também verificar essas informações no Sistema
Janus.

4

Basta eu me inscrever no Sistema Janus para estar inscrito no PAE?

R:
Não. Na FAUUSP, além da inscrição no Sistema Janus, você deve preencher o
Formulário Complementar de Inscrição no link divulgado no edital. Sua inscrição só será
considerada se as 2 etapas forem realizadas.

5

Quando eu fico sabendo se serei bolsista ou voluntário no Programa PAE?

R:
A Comissão PAE da FAUUSP faz a classificação de acordo com os critérios divulgados no
edital e envia a lista dos candidatos à PRPG (Pró-Reitoria de Pós-Graduação). Após recebê-la, a
PRPG registra no sistema os bolsistas e voluntários e comunica a secretaria de pós graduação,
que repassa as informações aos inscritos. Aguarde, que antes das aulas do semestre
correspondente você vai receber por e-mail essa informação.

6
Fui selecionado como bolsista. Onde faço o cadastro do meu endereço e dados
bancários no Sistema Janus?
R:
Somente a secretaria de pós-graduação faz o cadastro do seu endereço e dados
bancários no Sistema Janus. No ato da inscrição, você preencheu essas informações no
Formulário Complementar de Inscrição.

7
Não tenho conta no Banco do Brasil. Se eu for classificado como bolsista tenho que
abrir conta neste banco?
R:
Sim. O pagamento das bolsas só pode ser realizado pelo Banco do Brasil. Se no ato da
inscrição você não tinha conta neste banco e, consequentemente, não informou os dados
bancários no formulário, deve providenciar a abertura de conta e informar a secretaria de Pósgraduação por e-mail.

8

Não estou conseguindo imprimir o Termo de Compromisso no Sistema Janus.

R:
O termo de compromisso só é gerado após a PRPG indicar quem será bolsista ou
voluntário. Aguarde receber esse comunicado para depois gerar o Termo de Compromisso.

9
Já recebi o e-mail informando que sou bolsista, mas não consigo imprimir o Termo de
Compromisso.
R:

Entre em contato com a secretaria de Pós-Graduação no e-mail: cpgfaupae@usp.br

10

Onde eu encontro o formulário de Controle de presença?

R:
O estagiário deve fazer download do “Controle de frequência” no Sistema Janus e
enviá- lo, assinado pelo supervisor, por meio do link informado pelo edital.

11

Devo enviar o formulário de controle de presença todo mês?

R:
Sim. Mensalmente o estagiário tem que fazer o download do “Controle de frequência”
no Sistema Janus e enviá-lo, assinado pelo supervisor, por meio do link informado no edital. O
link estará disponível de 15 a 20 de cada mês. Caso o formulário não seja enviado, o estagiário
não receberá o pagamento da bolsa referente ao mês do ocorrido

12
Sou estagiário voluntário, ou seja, não recebo bolsa. Devo também enviar
mensalmente a frequência?
R:
Sim, voluntários inscritos no programa PAE também têm que enviar mensalmente a
frequência para comprovar a sua participação no Programa e receber o certificado no final do
estágio.

