
                                                                                                                      

 

                                                                                               

           
 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS 
 
Comunicado 
 
Retificação do Edital IEB Nº 013/2020 publicado no DOE de 17/10/20, no Poder 
Executivo – Seção II, pág. 29. 
 

No Edital IEB-USP nº 013/2020 de abertura de inscrições para o Programa de 
Aperfeiçoamento de Ensino – PAE 1º Semestre de 2021, nas disciplinas de 
Graduação do Instituto de Estudos Brasileiros-USP, a pedido do Pró-Reitor de 
Pós-Graduação devido a mudanças no calendário da Graduação, alteram-se, 
excepcionalmente, os prazos em: 
 
Item Das Normas 
 
De: O estágio terá duração de 05 (cinco) meses, a partir de 01 de fevereiro de 
2021, com seis horas de dedicação semanal. 
 
Para: O estágio terá duração de 05 (cinco) meses, a partir de 01 de março de 
2021, com seis horas de dedicação semanal. 
 
Item Da Inscrição 
 
De: Os alunos selecionados para a Etapa de Estágio Supervisionado em 
Docência – PAE deverão entregar na Pós-Graduação do IEB ou enviar para o e-
mail iebpos@usp.br, no caso de permanência das medidas de isolamento por 
conta da Covid-19, o termo de compromisso original, devidamente assinado, até o 
dia 29/01/2021, data anterior ao início do estágio. Caso não o faça, o estágio será 
cancelado. 
 
Para: Os alunos selecionados para a Etapa de Estágio Supervisionado em 
Docência – PAE deverão entregar na Pós-Graduação do IEB ou enviar para o e-
mail iebpos@usp.br, no caso de permanência das medidas de isolamento por 
conta da Covid-19, o termo de compromisso original, devidamente assinado, até o 
dia 26/02/2021, data anterior ao início do estágio. Caso não o faça, o estágio será 
cancelado. 
 
Item Do relatório e Avaliação da Etapa de Estágio Supervisionado em Docência 
 
De: O prazo para entrega do relatório e da ficha de avaliação é 09/08/2021. Os 
formulários estão disponíveis no site http://www.ieb.usp.br/informacoes-e-forms/ 
 
Para: O prazo para entrega do relatório e da ficha de avaliação é 10/09/2021. Os 
formulários estão disponíveis no site http://www.ieb.usp.br/informacoes-e-forms/ 

 


