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A Faculdade de Arquitetura eUrbanismodaUniversidadedeSãoPaulo–FAUUSPcomunicaque,nos
termosdaPortariaGR-3.588de10.05.2005-alteradapelasPortariasGR-4391/2009eGR-4601/2009e
Diretrizes do PAE de 29/09/2016 estarão abertas de 28/10/2021 a 17/11/2021 as inscrições para o
EstágioSupervisionadoemDocênciadoPAEjuntoàsdisciplinasdoscursosdegraduaçãodaFAUno1º
semestred
 e2
 022. 
Emn
 enhumah
 ipótese,s erãoa ceitasinscriçõesf orad
 op
 eríodoe stabelecidon
 estee dital. 
Poderão inscrever-se exclusivamente alunos de pós-graduação da Universidade de São Paulo,
regularmente matriculados em cursos de Mestrado ou Doutorado, com datalimiteparadepósitode
dissertação ou tese posterior a 30/06/2022, e que tenham concluído a Etapa de Preparação
Pedagógicaouestejamcursandoadisciplinano2ºsemestrede2021(casooalunosejareprovadona
PreparaçãoPedagógicasuainscriçãoserácancelada). Alunosqueestiveremcomamatrículatrancada
ou as alunas em licença maternidade poderão realizar a inscrição, porém devem voltar de seu
afastamentoa ntesd
 oiníciod
 oE stágio. 
Não poderão se inscrever alunos com grau deparentescofamiliarcomosupervisorqueministraráa
disciplinar equerida. 
ParaseinscreveroalunodeveacessaroSistemaJanus,entrarcomseunomedeusuárioesenha,clicar
em"PAE","Inscrição","1
 ºsemestrede2022","Adicionar/Alterar",preencheroformulárioeclicarem
"Salvar". 
Oplanodetrabalhodeveráserpreenchidopelopróprioalunonomomentodainscrição,elaboradoem
conjunto com o supervisor da disciplina de graduação, com a discriminação das tarefas de
responsabilidade do pós-graduando, inclusive a regência de aula teórica ou prática, a qual deverá
contarcomapresençafísicadosupervisorenãoultrapassarolimitede10%dacargahoráriatotalda
disciplina. 
ApósefetuarainscriçãonoSistemaJanuseduranteoperíododeinscrição,osalunosdevempreencher
o Formulário Complementar PAE 2022_1, no link: https://bit.ly/2Zw9iwz. Os alunos que fizeram a
Preparação Pedagógica na modalidade “Ciclo de Conferência”, deverão anexar o certificado
correspondente,e o
 sq
 uea r ealizaramn
 am
 odalidade“ Disciplina”d
 evema nexara fi
 chad
 oa luno.  
Só serão consideradas as inscrições que foram realizadas no Sistema Janus e com o formulário
complementarp
 reenchido. 
AinscriçãosomenteserádeferidaapósaavalizaçãodoorientadoresupervisornosistemaJanus.Caso
oSupervisoreoOrientadornãosemanifestem,oualgumdelesdesautorizeainscrição,amesmaserá
cancelada.. Compete ao aluno entrar em contato direto com seu orientador e supervisor para que
estes efetuem a avalização de sua inscrição no sistema Janus. O aluno poderá verificar a qualquer
momentos es uainscriçãof oia valizadap
 eloo
 rientadore s eus upervisorn
 os istemaJ anus. 
OperíododeavalizaçãodasinscriçõesnosistemaJanus,paraorientadoresesupervisores,éde28/10
a1
 9/11/2021.  
Todos os alunos inscritos, desde que não sejam funcionários da USP, estão automaticamente
concorrendo ao auxílio financeiro do PAE, sendo que o número de alunos contemplados é definido
posteriormentep
 elaP
 ró-Reitoriad
 eP
 ós-Graduação. 
OscandidatosserãoselecionadospelaComissãoCoordenadoradoPAE/FAU,obedecendoosseguintes
critérios: 
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Após a classificação numérica, os alunos ainda serão ordenados pelos critérios abaixo definidos, na
seguinteo
 rdem: 
6. Terseinscritoemdisciplinaquenomesmoprocessoseletivonãotenhasidocontempladaporum
monitorm
 aisb
 emc lassificado 
7.M
 aiorp
 roximidaded
 ad
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 arao
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 epósito( dia/mês/ano) 
8. Classificação do aluno pela nota de ingresso no Curso de Design ou nota deingressoporáreade
concentração no Curso de Arquitetura e Urbanismo* (em caso de empateentrealunosdosPPGsda
FAU) 
* por ‘curso atual’ deve-se entender o curso de mestrado ou doutorado no qual o(a) aluno(a) está
matriculado(a)n
 om
 omentod
 es uainscriçãon
 op
 rogramaP
 AE 
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O estágioteráduraçãode5meses,noperíodode01/02/2022a30/06/2022,podendoseuinícioser
adiado,c onformec alendáriod
 ea ulasd
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 raduação. 
O estagiário poderá receber auxílio financeiro mensal (dependendo da disponibilidade de recursos
financeirosdaUSP).Ovalorprevistodabolsaauxílioparaoprimeirosemestrede2022édeR$685,90
(seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos). Paraorecebimentodoauxíliooalunodeve
possuirc ontac orrenten
 oB
 ancod
 oB
 rasilc omti
 tularidaded
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É de responsabilidade dos estagiários, bolsistas e voluntários, o envio do Atestado de Frequência,
gerado no Sistema Janus, mensalmente por meio do link: https://bit.ly/3Ehfffq. O documento deve
estara ssinadop
 elos upervisore o
 e nvioé  a téo
 d
 ia2
 0d
 ec adam
 ês. 
Oauxíliofinanceiropoderáserconcedidoporaté4semestresparacadaaluno(somandoMestradoe
Doutorado) e limitando-se a até 2 semestres no caso de Mestrado. Não poderão receber auxílio
financeiroosalunosquetenhamvínculoempregatíciocomaUSP.Osalunosinscritosquepertencema
Unidades ou Interunidades USP que não possuem o PAE instaurado não irão concorrer aos auxílios
financeirosatribuídosaestaUnidadepelaComissãoCentral,massimacotadestinadaasuaUnidade
ouInterunidadesd
 eo
 rigem. 
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Os candidatos selecionados, bolsistas e voluntários,devemgerartermodecompromissoquedeverá
ser assinado e entregue, impreterivelmente até 31/01/2022, pormeiodolink:https://bit.ly/3Cgszjv.
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A supervisão doprojetoserárealizadapelodocenteresponsávelpeladisciplinaondeserárealizadoo
estágio. 
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AofinaldoestágiooalunodeveráelaboraroRelatóriodoEstagiário,descrevendoodesenvolvimento
do plano de trabalho, as dificuldades encontradas e sugestões para melhoria do Programa. Esse
relatóriodeveserencaminhadoaosupervisorparaelaboraçãodaFichadeAvaliaçãodoSupervisor.Os
documentos devem ser entregues até 31/07/2022, impreterivelmente por meio do link:
https://bit.ly/3mejO3X.C
 asoistonãoocorra,oestudanteperderáodireitoaocertificadoenãopoderá
participard
 eu
 man
 ovas eleção. 
Aconclusãodoestágiocomaproveitamentodaráaoalunoodireitodereceberumcertificado(nocaso
de ser a 1ª vez que participa do estágio PAE) ou atestado de participação e, mediante solicitação à
CPG/FAU,p
 oderár eceberc réditop
 elaa tividadec onformen
 ormae specíficad
 oP
 rograma. 
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PublicadonoD.O.E.em28/10/2021. 

