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Senhor Professor, 

A comissão Coordenadora do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino na FOUSP vem 

por meio desta solicitar a colaboração de V.Sa. na divulgação de dois aspectos extremamente 

relevantes para o melhor entendimento desse programa pelos Docentes Supervisores e 

Discentes da pós-graduação e da graduação. 

Ao final de 2008, num trabalho conjunto da comissão com as Sras. Alessandra e Cátia, 

secretárias da pós-graduação, foram encaminhados à Pró-Reitoria os relatórios iniciais e finais 

do estágio supervisionado em docência, realizado por pós-graduandos entre 2003 e primeiro 

semestre de 2008, a fim de serem analisados pela Comissão Central do PAE. Uma vez 

aprovados, nos seria permitido emitir as declarações que vêem sendo, justamente, solicitadas 

pelos Discentes. 

Nessa fase, ao avaliarmos os 744 relatórios que aguardavam encaminhamento, 

observamos que há certo desencontro de entendimento entre os Docentes e Discentes, 

relativo ao artigo 5º da Portaria GR 3.588 de 10/05/2005, conforme cópia assinalada e anexa 

(1). Com o intuito de uniformizar a compreensão de todos para a parte da frase “... estando 

terminantemente vedado substituir o docente nas aulas teóricas.”, entramos em contato com 

a secretária central do PAE e fomos informados que os pós-graduandos, sob supervisão, 

podem ministrar algumas aulas teóricas, desde que a restrição feita na Portaria seja acatada. 

Também observamos que em relatórios anteriores, quer fossem dos discentes como 

dos supervisores, havia críticas da Coordenação Central por serem eles exatamente iguais e 

não refletirem, na realidade, a personalização necessária a cada caso.  

A semana passada a comissão recebeu os protocolados com ofício do Sr. Prof. 

Armando Corbani Ferraz, DD Pró-Reitor de Pós-Graduação, transcrevendo o parecer aprovado 

pela Comissão Central do PAE, cujos dizeres podem ser verificados na cópia anexa (2).  

As secretárias da Pós-Graduação já avisaram várias vezes às secretárias das áreas que o 

prazo final para envio dos relatórios referentes ao segundo semestre de 2008 é até 

17/06/2009. Ainda faltam alguns, mas dentre os que já recebemos percebe-se a manutenção 

do padrão criticado e explicitado pela Comissão Central do PAE no anexo 2. 

Assim sendo, esta comissão solicita a colaboração de todos os Docentes Supervisores, 

Discentes, e secretárias para que ao menos os relatórios finais referentes ao período em 

questão sejam devidamente reformulados até a data estipulada acima, para que o prazo 

determinado possa ser obedecido. 
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No intuito de facilitar o entendimento de todos, também estão anexos exemplos 

fictícios de relatórios inicial e final de discentes e supervisores (3), que nos parecem melhor 

cumprir a orientação recebida da Comissão Central. Cumpre ressaltar que “os exemplos não 

servem de modelos, eles apenas ilustram algumas situações”. 

Sem mais para o momento, os integrantes da comissão Coordenadora do PAE na 

Unidade se colocam ao inteiro dispor de V. Sa. para eventuais esclarecimentos, e de antemão 

agradecem a generosa acolhida, que certamente o nosso pedido receberá. 

Atenciosamente, 

COMISSÃO COORDENADORA DO PAE NA FOUSP 

 

 

Profa. Dra. ROSA HELENA MIRANDA GRANDE Prof. Dr. ROGÉRIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
Prof. Dr. OSWALDO CRIVELLO JUNIOR  Profa. Dra. ANA LÍDIA CIAMPONI 
 
 
 
 

Mestre BRENO MONT’ALVERNE HADDADE SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Programa de Aperfeiçoamento de Ensino 

ANEXO 3  

 

O Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, regulamentado pela Portaria GR 3588, 
de 10 de maio de 2005, destina-se exclusivamente a alunos de Pós-Graduação 
matriculados na Universidade de São Paulo nos cursos de mestrado e doutorado. 

Seu principal objetivo é aprimorar a formação do pós-graduando para atividade 
didática de graduação e sua composição consiste em duas etapas: Preparação 
Pedagógica e Estágio Supervisionado em Docência. 

Quanto à Etapa de Estágio Supervisionado em Docência, esta é realizada 
especificamente em disciplinas de graduação, devendo o interessado se inscrever 
na Unidade de Ensino da área de conhecimento pertinente ao seu curso. 

Ao final do estágio, depois de cumpridas as formalidades, os participantes que 
obtêm aproveitamento satisfatório têm direito a um certificado e, a critério da 
Comissão de Pós-Graduação, poderão receber créditos pela atividade. 

Relatórios insatisfatórios deverão ser devolvidos para serem refeitos. Caso 
isto não ocorra, o aluno perderá o direito ao certificado e não poderá 
participar de uma nova seleção. 

O Programa é opcional aos alunos de Pós-Graduação da Universidade, exceto 
àqueles que são contemplados pela Bolsa Demanda Social da CAPES, cujo 
regulamento solicita a realização de estágio. (Diretrizes do PAE) 

 

Abaixo se encontram alguns Exemplos da Avaliação sobre o 
Desenvolvimento do Projeto e da Avaliação do Relatório elaborado 
pelo Discente que devem contemplar o que foi mencionado no Plano de 
Trabalho encaminhado junto com a ficha de inscrição do discente no PAE 

 
AVALIAÇÕES DE DISCENTES  
 
1 – ...o programa PAE permitiu um contato mais próximo com o graduando, com suas 
expectativas e necessidades contribuindo para minha formação docente. Pude 
perceber também que a nossa presença estreitou as relações dos graduandos com o 
corpo docente da disciplina, pois muitas necessidades e dificuldades nos eram 
reportadas primeiro e nós atuávamos como uma ponte entre discentes e docentes. 
Permitiu ainda um atendimento mais individualizado ao graduando contribuindo em 
sua formação. Muitas vezes pude ainda orientar o discentes a respeito da conduta 
profissional pertinente ao convívio em sociedade, esclarecendo também algumas de 
suas dúvidas sobre mercado de trabalho, cursos de pós-graduação e especialidades... 
 
2 – ...a classe foi dividida em três grupos, cada qual com um docente responsável. A 
maioria das atividades foi realizada nos grupos, com poucas aulas expositivas 
dirigidas à classe. Os pós-graduandos que realizavam o estágio PAE foram divididos 



entre os grupos, permanecendo sempre com o mesmo grupo e professor. Sendo o 
objetivo do PAE “aprimorar a formação do pós-graduando para atividade didática de 
graduação”, a disciplina cursada na etapa de preparação pedagógica pôde ser 
consolidada por meio da observação do professor e da reflexão da equipe, após cada 
atividade. Pudemos observar que os docentes empregam estratégias que valorizam o 
processo de aprendizagem, como ouvir primeiro o conhecimento que os graduandos já 
traziam sobre o assunto, e promover a interação entre eles por meio da divisão em 
grupos menores. Vimos a falta de conhecimento, por parte da maioria dos discentes, 
da realidade sobre o tema e o descrédito em provocar mudanças no paradigma 
pedagógico da Unidade, a visão moderna. A pertinência da disciplina no curso 
precisava ser trabalhada sempre. O PAE permitiu a interação com outros docentes, 
além do orientados, além de podermos atualizar o conhecimento nos temas 
abordados. A relação de confiança mútua na interação professor-discentes promoveu 
a reciprocidade, em diálogo respeitoso, amigo e sem restrições, tanto pela disposição, 
quanto pelo modo como o docente conduzia as discussões, propondo desafios a partir 
das próprias afirmações dos alunos, sem desprezá-las a priori, valorizando inclusive o 
resultado final a que se chegava, durante a avaliação continuada... 
 
3 - ...o estágio PAE decorreu normalmente e foi muito bom... (inadequado) 
 
 
AVALIAÇÕES DE SUPERVISORES 
 
1 – ...o pós-graduando participou de todas as atividades propostas para o semestre, 
tendo desempenhado muito bem todas elas. Conduziu a aula teórica, da qual foi 
incumbido, de forma brilhante, clara e objetiva com domínio do assunto proposto, 
segurança na condução dos trabalhos e esclarecimentos das dúvidas, bem como na 
avaliação final das atividades. Aproveitando a oportunidade de se aprofundar num 
tema, o pós-graduando se interessou em redigir uma revisão crítica da literatura, a 
qual poderá ser aproveitada pelos graduandos, e até mesmo ser publicada em 
periódico... 
 
2 – ...o desempenho do pós-graduando durante o semestre do PAE condiz com a 
realidade vivenciada e descrita por ele, como uma das melhores formas de aprender e 
de ensinar ao mesmo tempo, mostrando assim a importância do Programa no seu 
processo de formação.... 
 
3 - ...a análise do desempenho do pós-graduando não mostrou a evolução que seria 
esperada nessa oportunidade de crescimento pedagógico. A falta de cumprimento dos 
horários e não colaboração com as atividades dos graduandos serviu apenas para 
destacar negativamente a sua participação...  
 
4 - ...o discente atuou de forma adequada durante o período... (inadequado) 
 
 
 
 
Obs: os exemplos acima só servem para ilustrar o que se espera do 
discente e supervisor ao final do semestre no PAE e não para serem 
usados como modelos, até mesmo porque cada pós-graduando e cada 
supervisor devem fazer e receber avaliações pertinentes e de forma 
particular e individual 


