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ORIENTAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DIDÁTICA EM ATIVIDADES 

DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

A Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP, com base na Resolução 

CoPq Nº 7406, de 03 de outubro de 2017, comunica que durante a realização do 

programa de pós-doutorado, os pós-doutorandos poderão participar, voluntariamente, de 

capacitação didática em atividades dos cursos de graduação, sob a supervisão de 

docente desta Escola. 

 
1. Finalidade 
 

A capacitação didática em atividades dos cursos de graduação tem por objetivo 

contribuir para o desenvolvimento das competências necessárias para o ensino em 

nível superior dos pós-doutorandos vinculados à Universidade de São Paulo. 

 
1.1. Entende-se por capacitação didática em atividades dos cursos de graduação a 

atuação dos pós-doutorandos em: 

I. aulas práticas, seminários e aulas de exercícios; 

II. orientação de grupos de estudos e discussão de casos clínicos; 

III.  aplicação de provas, exames e trabalhos; 

IV.  supervisão da aprendizagem dos estudantes, tutoria ou orientação de 

graduandos, inclusive em trabalhos de conclusão de curso; 

V. atividades de campo e viagens didáticas; 

VI. preparação de material didático. 

 
2. Inscrição 
 

2.1. Os pós-doutorandos interessados devem submeter à Comissão de Pesquisa 

proposta elaborada em conjunto com o docente responsável pela disciplina 

contendo a descrição das atividades que serão desenvolvidas na capacitação 

didática. 
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2.2. A documentação deverá ser entregue impressa no Serviço de Apoio à Pesquisa - 

2º andar, Sala 200 - 30 dias antes do início da disciplina, para análise da 

Comissão de Pesquisa. 

 
2.3. O prazo do Programa de Pós-Doutorado deve ser maior ou igual ao período 

previsto para participação na disciplina. 

 

2.4. Os documentos necessários para a inscrição são: 

I. Ficha de Inscrição; 

II. Plano de atividades a ser desenvolvido pelo pós-doutorando junto à disciplina; 

III. Anuência da agência ou órgão financiador da bolsa do pós-doutorando, ou de seu 

empregador, quando aplicável. 

 
2.5. Os pós-doutorandos que apresentarem, no ato da inscrição, comprovante de 

participação na etapa de preparação pedagógica oferecida pela USP terão 

prioridade na seleção para a participação em atividades dos cursos de graduação.  

 

2.6. A etapa de preparação pedagógica envolve um conjunto de seminários pertinentes 

ao ensino universitário ou a realização de curso de capacitação pedagógica sob 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação. 

 

3. Critérios para análise das propostas 
 

3.1. As proposta serão analisadas pela Comissão de Pesquisa de acordo com os 

seguintes critérios: 

I. Coerência acadêmico-didática da proposta conjunta; 

II. Atividades compatíveis com o cronograma da disciplina e da carga horária 

proposta no plano. 

mailto:edipesq@usp.br
http://www.ee.usp.br/


 

Universidade de São Paulo 
Escola de Enfermagem 

 
 

 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – CEP 05403-000 – São Paulo – SP – Brasil 
+55-11-3061-7548 – edipesq@usp.br | www.ee.usp.br 

 

4. Regras Gerais 
 

4.1. A carga horária das atividades dos pós-doutorandos nos cursos de graduação não 

poderá exceder a 8 (oito) horas semanais, devendo ser observadas, também, as 

regras pertinentes da entidade financiadora da bolsa do pós-doutorando, quando 

houver. 

 
4.2. É vedada ao pós-doutorando a ministração de aulas teóricas, mesmo que sob 

supervisão do professor responsável e independentemente da carga horária da 

disciplina.  

 
4.3. Os pós-doutorandos admitidos com bolsa somente poderão se inscrever para 

participar da capacitação didática em atividades em cursos de graduação se 

demonstrarem que as regras da entidade financiadora de sua bolsa admitem a 

realização de tal tipo de atividades. 

 

4.4. Os pós-doutorandos admitidos com afastamento remunerado de instituição de 

vínculo somente poderão se inscrever para a participação na capacitação didática 

em atividades em cursos de graduação se demonstrarem a anuência com a 

realização de tais atividades por parte da instituição de pesquisa e ensino de 

origem. 

 

4.5. Incumbe à Comissões de Graduação atestar a participação de cada pós-

doutorando na capacitação didática em atividades nos cursos de graduação, bem 

como a carga horária respectiva. 
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