
CHAMADA DE TRABALHOS PARA O 1º ENCONTRO PAE DA ECA/USP 

 

Título: A experiência do estágio PAE no ensino superior 

Objetivo: Proporcionar aos pós-graduandos da ECA-USP uma oportunidade para 

apresentarem seus relatos de experiência nas disciplinas oferecidas pelo estágio PAE 

(Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino) 

Data do evento: 27 de outubro de 2022 

Horário: Das 14h às 18h 

Local: dependências da Escola de Comunicações e Artes da USP 

Palestra de Abertura: A importância da divulgação científica em sala de aula. Profa. 

Dra. Andreia Terzariol Couto - 14h  

Mesas de trabalhos temáticas /apresentações: 15h às 18h 

Inscrições: até 4 de setembro pelo link: https://forms.gle/ZFjsUMrePk33AUZz7 

 

 

A Comissão de Pós-Graduação da Escola de Comunicações e Artes convida os 

discentes que já realizaram o estágio do Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino (PAE) 

a apresentarem seus relatos de experiência no 1º Encontro PAE da ECA/USP. 

O PAE proporciona aos alunos de Pós-graduação matriculados na Universidade 

de São Paulo, nos cursos de mestrado e doutorado, a vivência nos processos de 

preparação, ensino e avaliação de disciplinas ministradas na graduação sob a supervisão 

de um professor. A troca entre os pós-graduandos e o docente-supervisor auxilia na 

preparação de melhores profissionais para a docência no ensino superior. 

O evento será realizado presencialmente e busca integrar os discentes de Pós-

graduação com o estágio PAE já concluído e, ao mesmo tempo, proporcionar a troca de 

experiências sobre a realização do estágio discente.  

Com o título A experiência do estágio PAE no ensino superior, o evento será 

realizado nos dias 27 de outubro de 2022, das 14h às 18h nas dependências da ECA USP.  

A palestra de abertura será proferida pela Profa. Dra. Andreia Terzariol Couto, pós-

doutoranda na ECA-USP, com o tema A importância da divulgação científica em sala de 

aula, às 14 horas. As apresentações dos pós-graduandos acontecerão logo após a abertura, 

por meio de mesas de trabalhos temáticas, das 15h às 18h. As salas serão informadas após 

as datas das inscrições, por e-mail. 

 

https://forms.gle/ZFjsUMrePk33AUZz7


Os relatos apresentados serão publicados nos Anais do evento, com ISBN e 

publicado no Portal Livros Abertos da USP. 

Lembramos ainda que os certificados serão emitidos pela Comissão PAE da 

ECA/USP. 

Para se inscrever, o pós-graduando deve enviar o seu relato em forma de resumo 

em parágrafo único com, no mínimo, 1.000 (um mil) e, no máximo, 3.000 (três mil) 

caracteres com espaços até o dia 4 de setembro de 2022. Acesso ao link do formulário de 

inscrição: https://forms.gle/ZFjsUMrePk33AUZz7 

 

Comissão Organizadora: 

Prof. Dr.Luciano Victor Barros Maluly 

Prof. Dr. Dennis de Oliveira 

Representante Discente do PAE: Carla de Oliveira Tôzo 

Vice Representante Discente do PAE: Jamir Kinoshita 

Secretária: Mirian Zarate Villalba 

 

 

 

https://forms.gle/ZFjsUMrePk33AUZz7

