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_ 1993, por iniciativa da Professora Myriam Krasilchik, professora emérita da 
Faculdade de Educação da USP, uma das idealizadoras do PAE.  
 
Teve como objetivo principal promover o aperfeiçoamento do ensino na nossa 
Universidade através da participação voluntária. 
 



A Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) participa do PAE 
desde o início da sua implantação na USP.  

1999, possibilidade de remuneração  §3º - O valor do auxílio será calculado com base na remuneração horária 
do docente, na categoria Assistente em RTP, incluindo-se a gratificação de mérito. 

De 1993 a 2013, 
tivemos 3484 
participantes do 
Programa PAE. 



Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010. 
O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

– CAPES, no uso das atribuições conferidas pelo art. 26, incisos II, III e IX, do Decreto nº 6.316, de 20 de dezembro de 
2007, e considerando a necessidade de evoluir na sistemática do Programa de Demanda Social, resolve: 

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 
 Art. 18. O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, objetivando a 

preparação para a docência, e a qualificação do ensino de graduação sendo obrigatório para todos os bolsistas do 
Programa de Demanda Social, obedecendo aos seguintes critérios: 

 I – para o programa que possuir os dois níveis, mestrado e doutorado, a obrigatoriedade ficará restrita ao 
doutorado; 

 II – para o programa que possuir apenas o nível de mestrado, a obrigatoriedade do estágio docência será 
transferida para o mestrado; 

 III - as Instituições que não oferecerem curso de graduação, deverão associar-se a outras Instituições de ensino 
superior para atender as exigências do estágio de docência; 

 IV - o estágio de docência poderá ser remunerado a critério da Instituição, vedado à utilização de recursos 
repassados pela CAPES; 

 V - a duração mínima do estágio de docência será de um semestre para o mestrado e dois semestres 
para o doutorado e a duração máxima para o mestrado será de dois semestres e três semestres para o doutorado; 

 VI - compete à Comissão de Bolsas CAPES/DS registrar e avaliar o estágio de docência para fins de crédito do 
pós-graduando, bem como a definição quanto à supervisão e o acompanhamento do estágio; 

 VII - o docente de ensino superior, que comprovar tais atividades, ficará dispensado do estágio de 
docência; 

 VIII - as atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa do programa de pós-
graduação realizado pelo pós-graduando. 

Dada à exigência da CAPES, a USP entendeu que seria necessário preparar o 
pós-graduando, preliminarmente ao estágio.  

O caráter voluntário persiste até os dias de hoje. Exceção se faz àqueles pós-
graduandos, beneficiários de bolsas CAPES, que a partir de 2000, são 
obrigados a se inscreverem no Programa. 

A ETAPA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓGICA DO PAE DA ESALQ 
 
A partir de 2000, passa a fazer parte do Programa PAE da USP.  
A forma em que se dá a preparação era e continua sendo uma prerrogativa da 
Comissão do PAE de cada Unidade da USP 



O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA DO PAE 

É a etapa do PAE da USP (Programa da USP ligado à Pró-reitoria de Pós-graduação) 
que possibilita ao pós-graduando vivenciar experiências da docência no ensino 
superior ainda no seu processo de formação.  

ESALQ - Estagiários vinculados ao PAE no 2º semestre de 2013 - 136 

 
87 disciplinas atendidas dos diferentes cursos da ESALQ: 
 
Engenharia Agronômica 
Engenharia Florestal 
Ciências Biológicas 
Gestão Ambiental 
Ciências dos Alimentos 
Ciências Econômicas 
Licenciatura em Ciências Agrárias 
Administração 
 
Total estimado de alunos de graduação que estão sendo atendidos neste 
semestre: 7145  



Nº estagiários ME DO 
Auxílio 

Financeiro Voluntários Nº Disciplinas atendidas 

124 27 97 121 03 82 

ESALQ - Estagiários vinculados ao PAE no 1º semestre de 2014 - 124 



• Monitoria ou treinamento em docência no 
ensino superior? 



DIRETRIZES DO PROGRAMA PAE – discussão das alterações 

Proposta foi esclarecer as atribuições do aluno PAE e diferenciá-las da 
monitoria do Edital Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação 
(PEEG) -01/2010 



TEXTO ATUAL 
 
Ib. Da Etapa de Estágio Supervisionado em Docência 
 
1. O Estágio Supervisionado em Docência caracteriza-se pela participação de estudantes 
de pós-graduação nas múltiplas dimensões pressupostas à docência como seguem: 
 
a) Organizativa: que diz respeito à seleção dos conteúdos curriculares e da  bibliografia de 
apoio, seleção e organização dos recursos didáticos e  outros materiais de apoio, etc; 
 
b) Técnica: que se refere à organização das atividades operacionais como  lista de presença e 
de notas e acompanhamento das atividades práticas e teóricas, etc; 
 
c) Didático-pedagógica que envolve, por exemplo, a organização e desenvolvimento 
das  aulas e utilização do espaço-tempo das atividades didáticas, etc;  
 
d) Das relações professor/aluno:  favorecendo a organização da participação dos alunos nas 
aulas e atividades, estabelecimento de vocabulário adequado, e demais iniciativas que facilitem 
a interlocução entre o docente e os estudantes etc; 
 
e) Avaliativa: que prevê ações como a seleção dos tipos mais adequados de avaliação  e 
elaboração dos instrumentos de avaliação, bem como a definição dos critérios avaliativos, etc. 
 
1.1) É permitido ao aluno PAE ministrar aulas, a critério do supervisor, em número de horas 
correspondentes a não mais que 10% da carga horária total da disciplina. Fica clara a 
proibição da substituição de docentes pelo estagiário PAE, sendo obrigatória a presença física 
do supervisor acompanhando a prática da regência do aluno.  

 
 
 
 
 
 
 





No preenchimento dos formulários, pelo estagiário e supervisor, cabe solicitar a 
atenção nas orientações da Comissão: 
 
_ Comentar sobre a participação do estagiário em todo o processo - NÃO 
APENAS ELENCAR AS ATIVIDADES QUE FORAM REALIZADAS . 
 
 
_ Mencionar como foi o convívio com os estudantes, se o fato de ter sido 
estagiário lhe permitiu dar opiniões sobre a preparação da disciplina e, ou sobre a 
elaboração das provas e, ou material didático adotado. 
 
 
_ Não utilizar os termos monitoria e monitor. 
 
 
_ No item 3 as SUGESTÕES são para o Programa PAE e não para a disciplina! 
 
 
_ A Ficha de Avaliação deve ser assinada pelo próprio Supervisor, pois o nome 
do Supervisor será registrado no Certificado do Estagiário. Espera-se que o 
supervisor  comente sobre a experiência do pós-graduando como ‘estagiário 
em docência’. 

Recomendações na elaboração do Relatório: 



• Como é possível numa mesma disciplina 
que os alunos façam planos diferentes e, 
consequentemente, relatórios diferentes?  



Avaliar a SUA EXPERIÊNCIA na docência nas suas diferentes dimensões: 
 
a) Organização e desenvolvimento das  aulas e utilização do espaço-tempo das atividades didáticas, etc;  
 
b) As relações professor/aluno:  análise da participação dos alunos nas aulas e atividades, 

estabelecimento de vocabulário adequado, e demais iniciativas que facilitem a interlocução entre o 
docente e os estudantes etc; 
 

 
c) O processo de Avaliação: ações como a seleção dos tipos mais adequados de avaliação  e 

elaboração dos instrumentos de avaliação, bem como a definição dos critérios avaliativos, etc. 
 

 
d) Comentar como foi a SUA EXPERIÊNCIA ao ministrar aula(s), a critério do supervisor, em número de 
horas correspondentes a não mais que 10% da carga horária total da disciplina.  









Pós-graduandos aproveitem a oportunidade de vivenciar a 
prática docente durante a sua formação! 
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