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FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Retificação do D.O de 10.10.2020
No Edital de abertura de inscrições para a Etapa de Estágio Supervisionado em Docência do Programa de
Aperfeiçoamento de Ensino no 1º semestre de 2021, nas disciplinas da Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, aos alunos de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, na Seção I, página 77, a pedido do Pró-Reitor de
Pós-Graduação, devido a mudanças no calendário da Graduação, alteram-se, excepcionalmente, os prazos em:
Item 1.3.2.3
De: É desenvolvida exclusivamente em disciplinas da graduação com carga horária de 6 (seis) horas semanais durante 5
(cinco) meses. No 1º semestre de 2021 a EESD terá início em 01 (um) de fevereiro e término em 30 (trinta) de junho;
PARA: É desenvolvida exclusivamente em disciplinas da graduação com carga horária de 6 (seis) horas semanais durante
5 (cinco) meses. No 1º semestre de 2021 a EESD terá início em 01 (um) de março e término em 31 (trinta e um) de julho;
Item 5.4
De: A divulgação da classificação será informada no site http://cpg.fmrp.usp.br/alunos/pae em “Etapa de Estágio
Supervisionado em Docência” e está prevista para 23 (vinte e três) de dezembro de 2020.
PARA: A divulgação da classificação será informada no site http://cpg.fmrp.usp.br/alunos/pae em “Etapa de Estágio
Supervisionado em Docência” e está prevista para 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2021.
Item 5.5
De: Após divulgação da classificação, o aluno deverá entregar pessoalmente na Seção de Pós-Graduação da FMRP/USP
(rua Pedreira de Freitas, casa 2), até às 16h do dia 28 (vinte e oito) de janeiro de 2021, duas vias do Termo de
Compromisso (impressas do Sistema Janus) assinadas somente no campo destinado ao estagiário. Caso não entregue o
Termo de Compromisso antes do início do estágio, o mesmo será cancelado. Excepcionalmente, caso ainda se encontrar
instauradas as medidas de isolamento por conta do COVID-19, será aceita a entrega por email, a isisleme@fmrp.usp.br,
da cópia digitalizada do Termo de Compromisso devidamente assinado.
PARA: Após divulgação da classificação, o aluno deverá entregar pessoalmente na Seção de Pós-Graduação da
FMRP/USP (rua Pedreira de Freitas, casa 2), até às 16h do dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2021, duas vias do Termo
de Compromisso (impressas do Sistema Janus) assinadas somente no campo destinado ao estagiário. Caso não entregue
o Termo de Compromisso antes do início do estágio, o mesmo será cancelado. Excepcionalmente, caso ainda se encontrar
instauradas as medidas de isolamento por conta do COVID-19, será aceita a entrega por email, a isisleme@fmrp.usp.br,
da cópia digitalizada do Termo de Compromisso devidamente assinado.
Item 7.1
De: O aluno participante da EESD deverá entregar obrigatoriamente o “Relatório do Estagiário” e a “Ficha de Avaliação”
do Supervisor (modelos disponíveis no site http://cpg.fmrp.usp.br/alunos/pae), preenchidos e assinados, contendo todas
as atividades realizadas no decorrer do estágio, incluindo-se justificativas pedagógicas devidamente referenciadas, no
período de 01 (um) a 12 (doze) de julho de 2021.
PARA: O aluno participante da EESD deverá entregar obrigatoriamente o “Relatório do Estagiário” e a “Ficha de Avaliação”
do Supervisor (modelos disponíveis no site http://cpg.fmrp.usp.br/alunos/pae), preenchidos e assinados, contendo todas
as atividades realizadas no decorrer do estágio, incluindo-se justificativas pedagógicas devidamente referenciadas, no
período de 02 (dois) a 10 (dez) de agosto de 2021.

