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1. Apresentação 

O presente manual traz a regulamentação e as orientações para a realização das atividades 

de Estágios Curricular Supervisionado no curso de Bacharelado Educação Física da 

UFVJM. O estágio é ato educativo escolar supervisionado que visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular. O estágio 

pode ser obrigatório, aquele definido no projeto do curso cuja carga horária é requisito 

para aprovação e obtenção de diploma, e não obrigatório, aquele desenvolvido como 

atividade opcional e complementar. 

O estágio profissional curricular deve ser um momento da formação em que o graduado 

deverá vivenciar e consolidar as competências exigidas para o seu exercício profissional 

em diferentes campos de intervenção, sob a supervisão de profissional habilitado e 

qualificado. As atividades do Estágio são elementos fundamentais para a consolidação 

das competências e habilidades que se exigem para o desempenho efetivo da profissão, 

realizadas sob a supervisão de um profissional experiente e por professores do curso 

orientados por um plano próprio. Enfim, o Estágio Curricular Supervisionado é o 

momento da realização de um processo de intervenção-acadêmico-profissional em 

situações de trabalho e aplicabilidade do conhecimento integrado à dimensão teórico-

conceitual 

Dentro desta perspectiva, busca-se superar a concepção equivocada que segmenta o curso 

em dois polos isolados entre si: um que caracteriza o trabalho na sala de aula e o outro, 

que caracteriza as atividades de estágio. O primeiro polo supervaloriza os conhecimentos 

teórico-acadêmicos, desprezando as práticas como importantes fontes de conteúdo da 

formação. O segundo polo supervaloriza o fazer pedagógico, desprezando a dimensão 

teórica dos conhecimentos como instrumento de seleção e análise contextual das práticas. 

Neste caso, há uma visão ativista da prática. Assim, são ministrados cursos de teorias 

prescritivas e analíticas, deixando para os estágios o momento de colocar esses 

conhecimentos em prática. Uma concepção de prática mais como componente curricular 

implica vê-la como uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos 

momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como durante o 

estágio, nos momentos em que se exercita a atividade profissional. O planejamento e a 

execução das práticas no estágio devem estar apoiados nas reflexões desenvolvidas nas 

disciplinas curriculares. A avaliação de estágio, por outro lado, constitui momento 
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privilegiado para uma visão crítica da teoria e da estrutura curricular do curso. Trata-se, 

assim, de tarefa para toda a equipe docente e não, apenas, para o “supervisor de estágio”. 

A ideia a ser superada, enfim, é a de que o estágio é o espaço reservado à prática, 

enquanto, na sala de aula se dá conta da teoria. Não se concebe o estágio como 

responsabilidade de apenas um professor, mas como parte de um projeto coletivo que no 

âmbito do curso se articule com o projeto político pedagógico do curso e da UFVJM. As 

modalidades de Estágio são realizadas aprofundando-se e verticalizando-se de acordo 

com as ênfases desenvolvidas ao longo do curso e de acordo com as diferentes situações 

encontradas. Para isso, são previstas estratégias metodológicas que propiciam aos alunos 

uma melhor compreensão do significado e da aplicabilidade dos conhecimentos 

estudados, possibilitando-lhes, de forma efetiva, executar a práxis profissional coerente 

com a realidade profissional que o discente vivenciará. 

Sendo o Estágio Curricular Supervisionado uma atividade acadêmica, regulamentada por 

lei, ele tem como finalidade propiciar ao discente a vivência de situações do cotidiano do 

mercado de trabalho, como uma forma de consolidar o ensino obtido durante o curso. 

Dessa forma, o aprendizado teórico obtido durante o curso, poderá ser ampliado, 

reformulado, repensado e reconstruído. De acordo com o Art. 1º, § 2º da LDB, bem como 

o Art. 3º, inciso XI e tal como expressa sob o conceito de prática no Parecer CNE/CP 

09/01, o estágio é definido como sendo: “o momento de efetivar, sob a supervisão de um 

profissional experiente, um processo de ensino/aprendizagem que, tornar-se-á concreto e 

autônomo quando da profissionalização deste estagiário”. O estágio é, pois, um modo 

especial de atividade que deverá ocorrer em espaços nos quais o estagiário poderá assumir 

juntamente com o seu supervisor, o seu papel profissional no atendimento às necessidades 

próprias do ambiente institucional, quando poderá testar suas competências por um 

determinado período, vinculando a teoria à prática, possibilitando conhecer a realidade 

no que tange à sua formação, nas dimensões científica, técnica, política e humanística de 

sua profissionalização. 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Bacharelado em Educação Física da 

UFVJM tem um campo bem amplo de possíveis locais para o seu desenvolvimento: 

clubes, academias de ginástica, hotéis, hospitais, postos de saúde, órgãos públicos, 

empresas e outros. Compreendido como um momento privilegiado de compreensão do 

processo de trabalho e do dinamismo próprio destes locais, o Estágio Curricular 
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Supervisionado no Curso de Bacharelado em Educação Física visa oferecer ao futuro 

profissional a oportunidade de conhecer e analisar diferentes experiências por meio da 

atuação, individual ou em equipes multidisciplinares, no diagnóstico, planejamento e 

intervenção em atividades de esporte, lazer e saúde para indivíduos ou grupos de pessoas 

de todas as idades (crianças, adolescentes, adultos e idosos), permitindo ao aluno 

conhecer as diversas faces interdependentes do seu campo de atuação profissional. 

 

2. Áreas e locais do estágio supervisionado 

2.1. Área do estágio 

Partimos do pressuposto de que o profissional egresso do Curso de Bacharelado em 

Educação Física da UFVJM seja capaz de diagnosticar, planejar e intervir frente aos 

diferentes interesses, expectativas e necessidades da sociedade no que se refere ao 

esporte, ao lazer e à saúde. Assim, espera-se que o estágio supervisionado seja uma 

experiência educativa positiva para o aluno, preparando para atuar de forma crítica, 

autônoma e com qualidade nestas três áreas da Educação Física.  

O estágio de Bacharelado em Educação Física da UFVJM está assim organizado: 

Estágio Período CH Aéreas de atuação 

Estágio Curricular supervisionado I 7º 200 h/a 

Esporte. Lazer e Saúde 

Estágio Curricular supervisionado II 8º 200 h/a 

 

• As 200 horas de cada estágio serão assim distribuídas: 

150 horas – Atividades de estágio sob supervisão profissional no local de estágio; 

30 horas – Planejamento, estudos e elaboração de relatórios. 

20 horas – Encontros com coordenador de estágio e demais estagiários para organização 

e socialização do estágio; reuniões com orientadores de estágio. 
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• O Estágio Curricular supervisionado II deverá ser cumprido em local e 

modalidade/atividade diferente do Estágio Curricular supervisionado I. 

• Para cumprimento da carga horária total do estágio obrigatório (200 horas), o 

estagiário poderá aproveitar o estágio não obrigatório, limitando a 25% da carga 

horária total, ou seja, até 50 horas. Para aproveitamento do estágio não 

obrigatório, o mesmo deverá estar devidamente registrado no NECS. 

• A carga horária diária máxima que um estagiário poderá cumprir é de 30 horas 

semanais. 

 

2.2. Locais de realização do estágio supervisionado 

Estágio Supervisionado I (Esporte e Lazer) - 7º período/200 horas: escolas de esporte, 

atividades esportivas em clubes e academias; programas de iniciação ou treinamento 

esportivo, organização e execução de eventos esportivos; órgãos públicos que 

desenvolvam programas, projetos e eventos na área esportiva; instituições tais como 

clubes, órgãos públicos, hotéis e outros que desenvolvam programas, projetos e eventos 

cujo objetivo seja o desenvolvimento de atividades de lazer e recreação.  

 

Estágio Supervisionado II (Saúde) - 8º período/200 horas: órgãos públicos (secretarias 

de saúde ou esporte), hospitais, postos de saúde e outros locais e instituições que 

desenvolvam projetos, programas e eventos de promoção da saúde por meio da prática de 

atividades. Empresas que ofereçam atividades físicas, esporte e lazer com o objetivo de 

promover a saúde. 

. 

3. Núcleo do Estágio Curricular Supervisionado (NECS) 

Para garantir o bom desenvolvimento e adequado registro das atividades de Estágio 

Supervisionado, fica instituído o Núcleo de Estágio Supervisionado, que funcionará em 

locais e horários definidos. O Núcleo de Estágio Supervisionado será composto por 

professores e alunos do Curso de Educação Física da UFVJM que desempenharão as 

seguintes atribuições: 
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3.1. Atribuições e funções 

3.1.1. Coordenadores do Estágio Curricular Supervisionado:  

Função desempenhada por professores do Curso de Educação Física que tem as seguintes 

atribuições: 

• Organização do Setor de Estágio; 

• Coordenação da equipe dos professores orientadores do Setor de Estágio; 

• Atualização da legislação específica; 

• Acompanhamento e conferência do site de Estágio do Curso de Educação Física; 

• Seleção, atualização e organização da documentação vigente. 

• Coordenação das reuniões do NECS; 

• Participação em reuniões de órgãos congêneres, juntamente com o Coordenador 

do Curso de Educação Física; 

• Encaminhamento ao Colegiado os casos especiais, referente ao corpo docente e 

discente, após discussão prévia com uma comissão organizada dentro do próprio 

Setor. 

• Registro as Atas de Resultados Finais junto à secretária acadêmica. 

• Contatos e visitas às Instituições para verificação “in loco” da possibilidade de 

execução de convênio; 

• Orientação às Instituições para legalização do convênio, junto ao Setor de 

Contrato e de Estágio da UFVJM; 

• Confecção de listagem para o NECS com todos os convênios autorizados para os 

discentes realizarem o Estágio Curricular Supervisionado. 

• Retroalimentação junto ao professor responsável pela organização do site, as 

informações necessárias, quanto aos convênios. 

• Propiciar aos alunos vivências as mais reais possíveis em relação ao mercado de 

trabalho; 

• Promover seminários das vivências adquiridas pelos discentes no campo de 

estágio; 
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• Orientar os estagiários, em sala de aula, quanto ao contato com as Instituições, 

autorização para o início das atividades, organização dos relatórios, pesquisas e 

projetos de intervenção. 

 

3.1.2. Orientadores de Estágio Curricular Supervisionado:  

Formada por professores do Curso de Educação Física que têm as seguintes atribuições: 

• Incentivar os alunos a exercer, com qualidade, as funções às quais se destinam; 

• Orientar os discentes no processo de construção do ensino-aprendizagem. 

• Acompanhar o andamento e registro do discente no Estágio Curricular 

Supervisionado. 

• Disponibilizar carga horária a ser cumprida na sala do Núcleo de Estágio 

Supervisionado para atendimento e orientação dos alunos em processo de estágio. 

• Articular o eixo temático, integrando-se às disciplinas e às atividades de prática, 

promovendo junto a esse, momentos de análise e reflexão sobre o processo de 

ensino-aprendizagem vivenciados durante as práticas. 

 

3.1.3. Estudante Estagiário 

 Em todas as atividades de interesse do estágio o aluno deverá ser pontual, frequente e 

participativo, além de ter uma postura ética no ambiente de estágio. Deverá também de 

apresentar-se adequadamente trajado para a ação na qual se propõe a fazer. Após a 

realização dos estágios o aluno deverá entregar pessoalmente a documentação dos 

mesmos no NECS do Curso de Educação Física, para correção e arquivamento, que os 

protocolará em livro próprio, a partir da data pré-estabelecida. Compete ao aluno estar 

atento, demonstrar seu conhecimento pela teoria aprendida, realizar seu trabalho, dentro 

de sua área de atuação, demonstrando que tem habilidade, competência, simplicidade, 

humildade e firmeza. 
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3.1.4. Supervisores de estágio 

• Estar regularmente registrado no Conselho Regional de Educação Física(CREF); 

• Receber o estudante mantendo com ele entendimento sobre as condições de realização 

do estágio; 

• Acompanhar e supervisionar as práticas realizadas pelo estudante-estagiário; 

• Avaliar o estudante estagiário no processo de intervenção pedagógica conjuntamente 

com o professor supervisor; 

• Acompanhar e avaliar o aluno na unidade de estágio; 

• - Propiciar o apoio necessário às atividades teórico-práticas desenvolvidas no Estágio; 

• Oferecer ao estagiário condições técnicas necessárias para o desenvolvimento da 

execução das atividades programadas no plano de atividades; 

• Receber e participar de reunião e discussão, sempre que necessário, com o 

coordenador do NECS; 

• Supervisionar, discutir, orientar e responsabilizar-se de forma compartilhada pelos 

resultados dos procedimentos realizados pelos estagiários 

 

4. Matrícula no Estágio Curricular Supervisionado 

Ao se matricular nas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado I e II, o discente 

estará ciente que estas disciplinas são compostas de encontros presenciais definidos no 

início de cada semestre letivo e que deverá apresentar documentos obrigatórios ao longo 

e ao final do semestre no formato estabelecido neste manual e nos prazos estabelecidos 

pela coordenação do estágio. É vedado ao aluno matricular-se nos Estágios I e II 

simultaneamente no mesmo semestre.  

Além de cumprimento da carga horária de 200 horas, para aprovação nos estágios 

obrigatórios, será exigida uma nota igual ou superior a 70 pontos. O aluno que não 

conseguir essa pontuação será reprovado e não terá direito a prova de segunda 

oportunidade como nas demais disciplinas do curso.   

O aluno que estiver matriculado em qualquer disciplina do curso de Educação Física está 

apto a fazer estágio não obrigatório desde que atenda às especificações deste manual e 
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aos pré-requisitos Projeto Político Pedagógico do Curso de Educação Física da UFVJM 

relacionados abaixo: 

Estágio Supervisionado I (Esporte e Lazer): Pedagogia do Esporte e Lazer e Educação. 

Estágio Supervisionado II (Saúde): Musculação, Exercícios e Grupos Especiais, 

Políticas Públicas de Saúde e Ginástica de Condicionamento Físico. 

 

4. Avaliação do Estágio Curricular Supervisionado 

O estágio possui o valor de 100 pontos distribuídos da seguinte forma: 

a) Avaliação da prática de estágio: 30 pontos 

Ao final do estágio, o supervisor responsável pelo acompanhamento do estagiário no 

desenvolvimento das atividades na escola deverá avaliá-lo de acordo com os seguintes 

critérios: 

• Conhecimento teórico apresentado, refere-se aos conhecimentos teóricos 

necessários à execução das atividades sob a responsabilidade do estagiário; 

• Aproveitamento prático, capacidade de desenvolver atividades, dominando-as. 

• Capacidade de aprendizagem, facilidade de aprendizagem de novas atividades;  

• Iniciativa, resolução de problemas, colaboração no núcleo, apresentação de ideias; 

• Responsabilidade, assiduidade, pontualidade, disciplina e capacidade para 

responder pelos encargos que lhe são oferecidos. 

• Organização e segurança no trabalho, rigor, cuidado, ordem na execução de 

tarefas ou trabalhos, preocupando com as normas de segurança; 

• Capacidade de concentração, aplicação do pensamento, atenção nas atividades ou 

tarefas; para delas tirar proveito; 

• Interesse e dedicação, contribuição positiva e permanente para com os objetivos 

do trabalho; 

• Relacionamento e sociabilidade, hábitos e atitudes condizentes com a harmonia e 

bom rendimento da equipe; 

• Metodologia e didática do trabalho, utilização de processos didáticos com 

metodologias adequadas; 
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Os critérios acima citados estão contidos no formulário 8.3 deste manual e possuem o 

valor de 3 pontos cada item.  

A avaliação da prática só tem validade com o carimbo de identificação da escola. 

 

b) Pasta de registo de estágio: 30 pontos 

A pasta de registro será composta pelos seguintes documentos, todos entregues nos dias 

determinados no primeiro dia de aula:     

• Cópia do Termo de Compromisso de Estágio assinado por todas as partes 

envolvidas = 5 pontos  

• Planejamento semestral = 5 pontos 

• Relatórios das atividades diárias planejadas e desenvolvidas = 20 pontos  

• Cumprimento da carga horária = 10 pontos 

 

c) Seminário de Estagio: total: 30 pontos 

Apresentação e discussão sobre as ações desenvolvidas no período de estágio. O aluno 

será avaliado na capacidade de síntese e utilização do tempo, domínio do conteúdo, 

qualidade da apresentação, criatividade, organização dos materiais e postura ao apresentar 

as ações desenvolvidas no seu estágio. 

d) Autoavaliação: 10 pontos 

Autoavaliação crítica e reflexiva do aluno-estagiário conforme apêndice 8.9. 

 

Atenção: O aluno reprovado no Estágio Supervisionado deverá efetuar nova matrícula 

no Estágio, no período letivo seguinte, ou quando este for oferecido, uma vez que se trata 

de componente curricular obrigatório para conclusão do curso 

5. Documentação e registros do Estágio 

Para que o aluno seja habilitado no Estágio Curricular Supervisionado será necessária a 

apresentação de relatórios e documentos que comprovem a execução dos estágios 

efetuados nos períodos de prática supervisionada. Serão aceitos somente documentos 
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oficiais; com carimbo e assinatura das entidades conveniadas e dos Supervisores de 

Campo qualificados e habilitados, responsável pelo aluno estagiário. 

A documentação a ser apresentada para arquivo dos NECS do Curso de Educação Física 

da UFVJM será realizada de duas formas:  

1) quando o estágio for realizado sob supervisão do professor da UFVJM o mesmo terá 

fichas de frequência e avaliação dos alunos sob sua responsabilidade;  

2) quando o estágio for realizado sob a supervisão dos profissionais das Instituições 

conveniadas, as horas de estágio serão computadas por meio de um relatório, de folha de 

frequência e de avaliação, que deverá seguir as regras dos documentos oficiais. 

Os documentos serão arquivados em pasta individual discriminando nome e número de 

matrícula do aluno. Cabe ressaltar que todos os documentos/modelos referentes ao 

Estágio Curricular Supervisionado estarão disponíveis no Manual Estágio Curricular 

Supervisionado para consulta de toda a Comunidade Acadêmica no site do curso. 

A coordenação do estágio manterá a pasta de estágio do aluno por no mínimo 6(seis) 

meses, após o término do curso, para que seja realizada a oficialização dos registros de 

cumprimento de estágio, bem como para efeito de avaliação perante o Ministério da 

Educação.  

 

6. Estágio Supervisionado não obrigatório 

Para o estágio não obrigatório ser reconhecido como acadêmico, os critérios 

apresentados a seguir devem ser respeitados: 

• Obrigatoriedade da existência de convenio da unidade concedente de estágio 

com a UFVJM; 

• Preenchimento do formulário para solicitação de estágio não obrigatório 

devidamente assinado pelo NECS; 

• O preceptor de estágio da área de atuação da graduação deverá ser profissional 

de Educação Física registrado no sistema CONFEF/CREF e/ou MEC no caso 

de escolas. 
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• O estágio não obrigatório deverá ter duração máxima de 12 meses, podendo 

haver recondução por mais 12 meses. 

• Cada preceptor da unidade concedente de estágio poderá ter sob sua 

orientação, no máximo, dez estagiários. 

• Os termos de compromisso de estágio somente serão assinados após todos os 

procedimentos descritos terem sido cumpridos. 

• Como forma do estágio não obrigatório ser aproveitado academicamente, os 

critérios descritos no item acima devem ser seguidos na íntegra e, além disto, 

o aluno deverá: 

o Pedir aproveitamento de estágio para o conselho do curso professor 

Supervisor no primeiro dia de aula. 

o Entregar a declaração de aceite de estágio obrigatório 

o Ser avaliado pela empresa concedente através de formulário enviado 

pelo curso de Educação Física ao final do estágio e obtiver nota 

superior a 70%. 

o Entregar o relatório no modelo e prazo determinado pelo Professor 

Supervisor.  

• O Estágio Não Obrigatório será aproveitado academicamente da seguinte 

forma: 

o O aluno que estiver cursando o estágio não obrigatório no mesmo 

semestre do estágio obrigatório na mesma área de atuação poderá 

aproveitá-lo como obrigatório.   

o O aluno que trabalha com carteira de trabalho assinada na área do 

estágio pode solicitar ao conselho um aproveitamento de função.  

Mesmo assim deverá estar matriculado na disciplina e participar dos 

encontros presenciais com o professor supervisor. 

7. Dicas e noções básicas para um bom estágio 

• Seja sempre pontual, chegue ao mínimo 10 minutos antes do horário marcado; 

• Cuide bem de sua aparência; 

• Seja discreto na maneira de se vestir;  

• Seja agradável e simpático com os colegas;  

• Responda as perguntas que lhe forem feitas com cordialidade e objetividade; 
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• Demonstre interesse pelo estagio;  

• Cumpra as exigências propostas na concessão do estágio e contidas no termo de 

compromisso de estágio.  

• Respeite o regulamento e normas do local de estágio;  

• Zelar pelos equipamentos e bens em geral do local de estágio, respondendo pelos 

danos materiais sobre que venha causar.  

• Atenção: O estágio não é emprego, portanto não cria vínculo empregatício de 

qualquer natureza. Muitas empresas acabam contratando estagiários para 

desempenhar as funções de profissionais que deveriam estar formados, sendo 

assim, explora o estágio, pagando valores miseráveis, desempregando aqueles que 

deveriam ocupar esta função e barateando a mão – de – obra. 
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8. Apêndices 

8.1. Formulário de indicação de local de estágio 

 

INFORMAÇÕES SOBRE LOCAL, RESPONSÁVEL E SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

Nome do Estagiário:  

Local do estágio:   

Nome do responsável:  

CNPJ ou CPF do responsável  

Telefone do responsável  

E-mail do responsável  

Nome do supervisor de estágio  

CREF do supervisor   

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do estagiário 
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8.2. Carta de apresentação do estagiário 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

 

Diamantina, _____de _____________ de ________ 

Ilmo. Sr.(a): 

 

Apresentamos a V. S.ª o(a) aluno(a)  ........................................................................., regularmente 

matriculado(a) no Curso de Bacharelado em Educação Física e solicitamos sua autorização para que 

ele(a) possa realizar seu Estágio Obrigatório Supervisionado I ou II nesta Instituição. 

 

Esse estágio tem por objetivo propiciar-lhe complementação de seu processo de aprendizagem em 

Educação Física, exercitando, na prática, as atividades e vivências em situações reais do trabalho de 

sua área Profissional. 

 

Comunicamos que o estágio obedece à legislação vigente e não gera vínculo empregatício. 

 

Espera-se que o estágio seja ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o curso de 

Educação Física da UFVJM. 

 

Confiantes na colaboração de V.S.ª, agradecemos antecipadamente a gentileza de receber o(a) 

referido(a) aluno(a). 

 

Colocamo-nos à disposição de V.S.ª para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________________ 

Coordenador de Estágio do Curso de Bacharelado em Educação Física 
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8.3. Termos de compromisso de estágio 

 

Para oficializar o estágio o aluno deverá preencher o termo de compromisso, imprimir 

três vias, assinar e coletar a assinatura do responsável pela instituição/empresa. 

Serão consideradas válidas para a cumprimento da carga horária do estágio somente as 

atividades realizadas após a data de assinatura do termo de compromisso pelo responsável 

pela instituição/empresa. 

 

 Termo de Compromisso de Estágio Interno  

 Termo de Compromisso de Estágio Não Obrigatório 

 Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório 

 Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio 

 

Dados sobre o seguro do estágio.  

Seguradora: SEGUROS SURA S.A. 
Apólice Nº: 2000174  
Vigência: 16/01/2017 a 16/01/2018. 
 

 Clique aqui para acessar a Apólice de Seguro! 
 

 Clique aqui para acessar o termo aditivo 
 

  

http://ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2407&Itemid=15
http://ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2467&Itemid=15
http://ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2409&Itemid=15
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1630&Itemid=15
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1967&Itemid=15
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1394&Itemid=15
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1394&Itemid=15
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2161&Itemid=15
http://ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2285&Itemid=15
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2038&Itemid=15
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2161&Itemid=15
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2038&Itemid=15
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8.4. Planejamento semestral de estágio. 

Estagiário: 

Local: 

Professor(a) supervisor: 

Período: De       /     /           a        /     / 

Semana 

Principais conteúdos e procedimentos metodológicos e/ou atividades avaliativas que 

serão desenvolvidas durante o desenvolvimento do Estágio 

1ª semana 
 

2ª semana 
 

3ª semana 
 

4ª semana 
 

5ª semana 
 

6ª semana 
 

7ª semana 
 

8ª semana 
 

9ª semana 
 

10ª semana 
 

11ª semana 
 

12ª semana 
 

13ª semana 
 

14ª semana 
 

15ª semana 
 

 

____________________              ___________________________________________ 

Data                                    Assinatura do(a) Professor(a) Orientador 

 

• Organizar na forma de objetivos gerais por semanas de estágio, este formulário orientará todas 

as ações que serão desenvolvidas.   
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8.5. Relatório quinzenal das atividades de estágios 

CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - UFVJM 

RELATÓRIO QUINZENAL DE ATIVIDADES 

Data inicial:  Data final: 

Objetivo(s):  O que se vai fazer e para que fazer. Deverá estar comprometido com as atividades 

propostas. Deve conter:  

 

 

 

 

 

Recursos Materiais: Quais os meios utilizados para agilizar o processo ensino-aprendizagem da 

modalidade envolvida. 

 

 

Relatório descritivo e crítico das atividades desenvolvidas na semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: _____/______/_____     Visto do Professor Orientador: 

Data: _____/______/______ Visto do Professor Supervisor: 

• O conteúdo em itálico representa uma explicação sobre o preenchimento relatório. 

Descrever detalhadamente todos os itens. 
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8.6. Formulário de registro de presença. 

CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - UFVJM 

 

Instituição:________________________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________________ 

Responsável pela Instituição/empresa:___________________________________________________________ 

Nome do Estagiário:________________________________________________________________________ 

 

Data 

Horário 

Entrada 

Saída: 

CH Atividades Realizadas 
Assinatura 

 Supervisor 

 
E: 

   

S: 

 
E: 

   

S: 

 
E: 

   

S: 

 
E: 

   

S: 

 
E: 

   

S: 

 
E: 

   

S: 

 
E: 

   

S: 

 
E: 

   

S: 

 

Assinatura do responsável pela Instituição: ______________________________________ 

Assinatura do (a) supervisor (a):________________________________________________ 

Carimbo da Instituição: 
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8.7. Formulário de avaliação da prática de estágio. 

CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - UFVJM 

AVALIAÇÃO DA PRATICA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

Estagiário  

Período   

Local:  

Prof. Supervisor 

(nome, c/ letra de 

forma) 

 

Data e Assinatura:  

 

M
B

 

B
 

R
 

F
 

Conhecimento Teórico apresentado 

Refere-se aos conhecimentos teóricos necessários à execução das 

atividades sob a responsabilidade do estagiário. 

    

Aproveitamento Prático 

Capacidade de desenvolver atividades, dominando-as.  
    

Capacidade de Aprendizagem 

Facilidade de aprendizagem de novas atividades.  
    

Iniciativa  

Resolução de problemas, colaboração no núcleo, apresentação de idéias. 
    

Responsabilidade  

Assiduidade, pontualidade, disciplina e capacidade para responder pelos 

encargos que lhe são oferecidos. 

    

Organização e Segurança no Trabalho 

Rigor, cuidado, ordem na execução de tarefas ou trabalhos, preocupando 

com as normas de segurança. 

    

Capacidade de Concentração 

Aplicação do pensamento, atenção nas atividades ou tarefas; para delas 

tirar proveito. 

    

Interesse e Dedicação  

Contribuição positiva e permanente para com os objetivos do trabalho. 
    

Relacionamento e Sociabilidade  

Hábitos e atitudes condizentes com a harmonia e bom rendimento da 

equipe. 

    

Metodologia e Didática do Trabalho 

Utilização de processos didáticos com metodologias adequadas. 
    

 Total = ___30 

Observações/Carimbo: 

 

 

 

MB – Muito Bom (3 pts) B – Bom (2 pts); R – regular (1pt); F – fraco (0 pt). 
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8.8. Formulário de relato final de aprendizagem 

CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - UFVJM 

RELATÓRIO DE APRENDIZAGEM DE ESTÁGIO 

Nome:  Data: 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: _____/______/______                  Visto do Professor Orientador: 

Data: _____/______/______ Visto do Professor Supervisor: 

 

• Descrever detalhadamente o aprendizado do estágio num determinado período. 
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8.9. Ficha de auto avaliação de estagiário 

 

CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - UFVJM 

 

Instituição: _______________________________________________________________ 

Estagiário: ________________________________________________________________ 

 

Aspectos a considerar Sempre Ás vezes Nunca 

Compareci pontualmente ao local de estágio     

Apresentei-me uniformizado e asseado     

Apliquei os conceitos de ética profissional adquiridos    

Respeitei os regulamentos da unidade concedente de estágio    

Tomei decisões adequadas às situações que se apresentaram    

Procurei ser simpático e amável com o profissional e demais funcionários    

Revelei iniciativa e capacidade de liderança    

Mantive equilíbrio emocional      

Aproveitei as oportunidades oferecidas pelo estágio para adquirir informações     

Desempenhei conscientemente os trabalhos de estágio, conforme normas pré-estabelecidas    

Apresentei contribuições e oportunidades para o desenvolvimento do trabalho    

Planejei minhas atividades, definindo os objetivos para cada etapa do estágio    

Demonstrei desembaraço na realização do meu trabalho    

Analisei planos de trabalho, interpretando seus objetivos e conteúdos     

Avaliei as atividades de acordo com os princípios da Educação Física     

Apresentei os temas de trabalho de forma clara e objetiva    

Elaborei planos, formulando objetivos a serem alcançados    

Selecionei os conteúdos de acordo com os objetivos propostos     

Demonstrei domínio dos conteúdos ministrados    

Permiti que os participantes organizassem suas ideias     

Preocupei-me em desenvolver uma motivação positiva     

Preocupei-me com uma formação educativa dos participantes     

Utilizei metodologias adequadas     

Diversifiquei o trabalho de forma a atender às diferenças individuais      

Estabeleci um bom clima de interação entre os participantes da turma    

Soube comparar o meu progresso antes e após cada etapa do estágio    

Apresentei personalidade profissional adequada     

Respeitei  a formação dos profissionais com quem estagiei    

De acordo com as informações prestadas acima, considero que mereço uma nota no valor de  _____/10 

  

Diamantina, _________   de __________________________ de _________ 

_________________________________      _________________________________ 

Estagiário                                                      Supervisor de Estágio 
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8.10. Formulário de avaliação da pasta de estágio 

 

CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - UFVJM 

 

 

ESTÁGIO:  _____________________________________________________________________ 

 

Estagiário    

PASTA / ATIVIDADE 

PASTA/ ATIVIDADE 

AVALIAÇÃO 

  

Muito fraca 

 

 

 

00 a 9 pontos 

 

 

NOTA:_______/30 

 

Observações: 

  

Fraca 

 

 

10 a 17 pontos 

 

 

Regular 

 

 

18 a 21 pontos 

 

 

Boa 

 

 

22 a 26 pontos 

 

Ótima 

 

 

27 a 30 pontos 

Observação: A pasta de Estágio deverá ser apresentada conforme normas da ABNT 

 

Diamantina, _________/ ________ /_________ 

________________________________________________________________________ 

Assinatura do orientador de Estágio do Curso de bacharelado em Educação Física da UFVJM 

 

 


